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اوالطبعحقوقجميع

الموسوعة،هذهأجزاء

أكاسواء،وسيلةبأي

إلا،غيرهاأوتسحيلا

م()6991هـ

م()9991هـ

منجزءأيبطعمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءجميعفيوالتوزيعلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأوواسترجاعها،المعلوماتلخزننظامأيفيإدخالهأو

وأاستنساخاكانتأو،ميكانيكيةأوممغنطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلنت

الناشر.منكتايبإذن



أسصمم!





السكنه

الإسكانمجموعات

تبدوحتىتنظيمهايمكن

المشروعهذافي.منفصلة

مونتريالفيالإسكاني

كلأجزاءصنعتبكندا

قبلمقدمامجموعة

الحالي.بالش!ولوضعها

وبمعنى.للناسالمأوىتوفرالتيالمبانيمننوعالسكن

ويشمل،المناسبالسكنلتهيئةالخططالعملإنه،أوسع

والخدماتالمدنبتخطيطالمتعلقةالقضاياجميع

.جيدةسكنيةظروفاتهىءالتيألاجتماعية

السكنوالمريحوالصحيالامنالسكنويسمى

التدفئةعلىيحتويالذيالسكنويعساعد.القياسي

كما،جيدةصحيةحالةفيالبقاءعلىالسكانوالتهوية

ليشعرالكافيةبالمساحةالأسرةأفرادمنفردكليمد

الماءعلىالقياسيالسكنويحتوي.والحريةبالخصوصية

منللتخلصخصيصامعدوجهاز،والساخنالباردالجاري

وضوءليلاالكهربائيةللإضاءةبالإضافة،القاذورات

نهارا.الشمس

الصحية،وغيروالمتهدمةالرديءالبناءذاتوالمساكن

بهذاأخذناوإذا.القياسيدونالسكنتسمىالمزدحمةأو

فىيعيشونالعالمسكانمعظمإنالقولنستطع،التعريف

بلدانيقطونالذينفمعظم.القياسيالمستوىدونسكن

سكنيةظروففييعيشونالصناعةمننصيباالأقلأوروبا

وأمريكاوإفريقياآسيادولامتدادعلىنجدوكذلك.رديئة

قاسيةسكنيةظروففييعيشونالذينمنالملاييناللاتينية

المدنمنالعديدحولوتنتشر.المأوىلهمتوفرقلما

مساكنشاسعةمساحاتوعلىالدولهذهفيالرئيسية

نزحواالذينالريفسكانتأوي،القياسيالمستوىدون

الذينجميعمنالأسرةوتتكونعمل.عنبحثاللمدن

سكنية.وحدةفييسكنون

الفقراء.حيالقياسيةدونالمبانيذاتالمنطقةتسمى

إلىوتتحولالمدنمنالقديمةالمركزيةالمناطقتتدهوروعادة

ذويمنالفقيرةالأحياءساكنيومعظم.فقيرةأحياء

سكنيةوحدةفيمنهمأسمرعدةتسكن،المنخفضالدخل

مناطقإلىالقادرينالمنطقةسكانمعظموينتقل.واحدة

وقدالتدهور.فيبدأتالمنطقةبأنشعورهمبمجردأفضل



السكن6

حديثاالمدينةإلىنزحواالذينبعضالقديمةمنازلهميشغل

أفض!!.سكننفقاتتحمليستطهيعونولا

الاعتلاأمنمرتفعةسمباالفقيرةالأحياءمعظموتعاني

تدنيمنتعانيأنهاحصما،والجريمةوالمرضالصحى

والحدماتالفقيرةالمدارسفيهابماالاجتماعيةالخدمات

انتظاموعدم،ال!صافيةغيرالحريقمكافحةووسائلالأمنية

والملاعب.العامةالحدائقوقلة،النفاياتجمعخدمات

القروضأو،العقاريالرهنالماليةالمنشآتلعضوترفض

يعتبرونهاالتيالمخاطقفيالسكنيةالإصلاحاتأجلمن

أغقيرةاالأحياءتكونسرعةعلىيساعدمما،مشدهورة

هذهمثلفيألمنابىلاوإصلاحالبيععملياتوقف!بسبب

مث!!منللحدقانونأجيزالبلدانبعضفىولكن.المناطق

.الممارساتهذه

أشراد!أ!ديداحصوأ!دونوالتمييزالتحيزحال

الملونونأجبرفقد.المناسبالس!شعلىالأقليات

الأسر.منالآلا!تأويلالسعوديةالرياصمدينة!يلثققمجموعات

الأحياءفيالسكنىعلىغربيةدولعدةفيوالمهاجرون

بالجيتو.المعروفةالعنصريالتمييزمناطقأو،أغقيرةا

الحالاتهذهلتقليلالقانونلاستعمالالمحاولاتوتستمر

للجميع.الجيداسس!شاتوفيرأجلمن

الأبنيةمنمجموعاتهي.الخاصةالسكنيةالمشاريع

يشملوقدالأسر.منألوفأو،مئاتعدةلإيواءشميدت

-الصغيرةالمنازلمنمجموعةالإس!صانيالمشروع

المنازلمنمجموعةأو-التكلفةخفضأج!!منوالمصمنوعة

الأنواعهذهكلأوشققإلىمقسمةعماراتأوالقروية

مجتمعة.السكنمنالثلاثة

الكبرىالتأمينشركاتالمحليةالحكوماتوتشجع

التوطينمجمعاتبناءع!الأخرىاوالمؤسسات

ضريبيةتخفيضاتوالولاياتالمدنبعضوتمنح.والشقة!

تنظفقدأنهاكما،المجمعاتهذهمت!!لإلشاءخاصة

ليعيدخاصلمقاولتبيعهاثم،المبانىمنأ!قيرةاالأحياء

تعميرها.

السكنية،المنشاتمعظمتبنى.الفواحيسكنتطور

على،الخصوصيونالمقاولونأوالأفرادأنشأهاالتي

الأراضيهذهإنإذ،المدنمشارففيالخاليةالأراضي

إزالةمشكلةتوجدكماأجعدها،نظراثمناأقلعموما

هذهمعظموتتكونالبناء.عملياتبدءقبل،القديمةالمباني

علىتبنىأسرةأمملمنفصلةمنازلمنالجديدةالمساكن

التيالأسروتشتريهاالهكتار،من%.،2مساحتهاأرص

بها.أ!س!شاتود

فيالمشيدةالجديدةللبيوتالأسرألوفسنوياوتشق!

ب!ولكاملةجديدةمجتمعاتشتتكون،الضواحى

ئقوالحدا،العبادةدور،والمدارس،لأسواقا:تهاملحقا

مراكزفىفروعالمدنفيأ!برىاوللمتاجر.العامة

.المجمعاتهذهفيالتسوية!

الحالاتبعضفيالمدننموأخذ.الجديدةالبلدات

العادةوفي،الجديدةالمدنأوالبلداتسميمتطوراشكلا

منتعقيداأكثرالنمطهذاعلىالخططةالمجتمعاتتكون

الضواحيلمعظموخلافا.الضواحىمجتمعاتنظام

المصانععلىتحتويالجديدةالبلداتفإن،السكنية

العملالمقيمينمعظميستل!حيث،الصناعيةوالخدمات

المجمع.داخلأحيشوا

الأحيانلعضفيالناسيكون.التعاونيالسكن

وأالشققتخططأجلمنأرباحلغيرتعاونيةجمعيات

فعندماوإدارتها.وتشييدهاوتمويلهايسكنونهاالتيالمنازل

يشتريللشققمجمعاتعاونيةجمعيةتشتريأوتبي

منالأسهمهذهوتمكنهم.الشركاتمنالأسهمالأفراد

الشققشاغلوويقتسم.الوحدةامتلاكوليسالشققشغ!!



السكن7

أنحاءكلفيالاسم!الملايينيعيق.القياسيالمستوىدونمسكن

مزدحمة.أوصحيةوعير،متهدمةمساكنفىالعالم

للمبنىوالتحسيناتوالإصلاحاتالصيانةمصروفات

ككل.

الولاياتفيالشائعالسكنمننوع.المشتركالسكن

مهماختلافمعالتعاونيالإسكانيشبهالأمريكيةالمتحدة

الوحدأتالسكانيمتلكالمشتركالإسكانففىواحد:

اممتعمالفيالحقمنهملكلأنكمايشغلونها،التي

تكاليففيجميعاويساهمون.المبنىمنالمشتركةالأجزاء

أحدفشلحالةففي.للمبنىالعامةوالخدماتالأجزاءتلك

الخاصة،وحداتهماحتياجاتتوفيرفيبعضهمأوالسكان

فييحدثلماخلافا،السكانبقيةعلىلايؤثرهذافإن

التعاوني.الإلممكان

المدعموالسكنالمنخفضالدخلذويسكن

وتسديدالإيجاراتدفععادةالناسيستطئمعظملا

أقامتولهذأ.القياسيللسكنالعقاريالرهنأقساط

الدخلذاتالأسرلمساعدةخططاعديدةحكومات

المنخفض.

(هيئات)أوسملطاتتهيء.الحكومىالسكن

الدخلذاتللأسرالسكن،عادة،المدينةفىالإسكان

للسكنالحاجةمدىالسلطاتتحددإذ،المنخفض

العديدوفي.المشاريغوتديروتنشئتخططثم،الحكومي

توفرهماالحكوميللسكنالحاجةتفوقالمدنمن

.السلطات

فقد.عديدةأشكالفيالحكوميالسكنيتوافروقد

أحدمنتشتريهاقدأو،جديدةمساكنالسلطاتتبني

لتصبحوأصلحتهاموجودةمساكناشترتوربما،المقاولين

جاهزةمبانإيجارعلىتتعاقدقدوبالمقابل.مناسبةحالةفي

للسكن

للسكنالمحليةالضوابط

فيعديدةبلدانفيالبناءقواعدتتحكمالبناء.قواعد

الجديدةالمنشآتتكونأنتتطلبإذ.الجديدةالمساكنبناء

كافيين.وضوءوتهويةمتسعةحجراتذاتالبناءقوية

القوانينتلكالمدنمنالعديدأرسى.الإسكانقوانين

.جيدةبحالةتظلحتىالقديمةالمساكنصيانةلتؤمن

حيثمنملائمةالمساكنتكونأنالقوانينهذهوتتطلب

المياهودوراتوالمياهوالتدفئةوالخارجوالتهويةالإضاءة

منتتطلبكما.النفاياتمنالتخلصوطرقوألمجاري

وأن،الحرائقضدوالتأمينالنظافةعلىيحافظأنالمالك

قوابنبعضوتحدد.بالمبنىعطبكلإصلاحاتيوألي

.واحدةحجرةفيينامونالذينعددال!سكان

تاريخيةنبذة

عشرالثامنالقرنأوائلفيبدأت.الصناعيةالثورة

فقد.للمدنمخططجاموغيرنموإلىوأدت،الميلادي

فاضطر،العملعنبحثاالمدنإلىالناسآلافنزح

لتغطيةتقريباالمساكنمننوعأيإنشاءإلىالبناءون

الشوارعفىوالمصانعالمساكنفتجاورت.الطارئةالحاجة

المدنفيالعديدةالشققذاتالمساكنوظهرت.الضيقة

سيقانمستخدمينالروادشاهاأستراليافيالقديمةالخشبيةالمنازل

.بالقدومتنجركانتالتيالأشجار



السكن8

ظهرتكماولريطانيا،وفرنساالمتحدةالولاياتفىالكبيرة

.الفترةهذهخلالأخرىصناعيةمدنفيالمساكنهذه

فيعالميلقصحدثالعشرينالقرنأوائلوفي

صىاسم!صانيوالتركيزالس!صانيةالزيادةبسببالمساكن

تومئالصناعةالمساكنفيالنقصهذاعلىوساعد،المدينة

المساكنأاللإنشاءالإزماالمالوقلةالبناءعمالوندرة

.الجديدة

مستوىهبطالع!ثرين.القرنبدايةمنذالسكن

الحرب!!خلالمقبولةغيردرجةإلىالجديدةالسكنيةالمباني

ت!شولمالبناء.موادلندرةنتيجةوالثانيةالأولىالعالميتين

فيال!جيرالكسادسنواتخلالالماليةالناسموارد

تسفبالبناء.الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

أكبرأعدادالميلاديالعشرينالقرنستينياتفيوانتقلت

العط!صبحثاالمدينةإلىالريفتسكنالتيالأسرمن

منشآتمناشغماعلىالسكنفيحاذانقصامسببة

.الاضطراريالإسكان

!شفي!نالمساملايينتحطمتأو،تضررتوقد

أضانيةاالعالميةالحربخلالأوروباأنحاء

غالبيةتتكونالحينذلكومنذأم(.1-459)939

الشققمنمجمعاتمنأوروبافيبنيتالتيالمساكن

وتوفر.منخفضةبتكلفةبتأجيرهاوتقوم،مةالح!صتمتلكها

الباردالماءفيهابماالضروريةالخدماتجميعالمساكنهذه

للأبوينالمنفصلةوالححراتوالكهرباءوالتدفئةوالساخن

ماديرا.فيبالقشالمسقوفةالتقليديةالبيوت

لالبراريل.،ليليمم!القديمالحرء!ييقروالزخارفكثيرمنزل

وتسكن.حدةعلىكلوالإناثالذكورمنوالأطفال

منالمستوياتكلمنمواطنون-الناسمنكبيرةأعداد

المساكنفي-الكفاءاتذويإلىالماهرغيرالعامل

الح!صمة.منالمدعومة

معظمهميتركزنسمةبليوننحوالص!تفيويس!ش

وبالتالىالخصبةالأراضيتوجدحيثالبلاد،شرقيفي

ولذا.الأرضتلكفيوالزراعةالسكنعلىالناسينارع

منالأدنىالحدلسكانهاتوفرأنسوىالصمينلاتستطع

صنبورالغالبفيفهو،الجاريالماءوجدوإذا.السكن

المياهدوراتفيالعديدونويشتركالبارد.للماءواحد

القرنثمانينياتمنتصففيالصينوبدأت.والحمامات

.للإسكانمكثفةجديدةبرامجالميلاديالعشرين

اسياوجنوبيالهندفيالسكانأحماسأربعةيسكن

باديةالبريطانيالتأثيرمظاهرزالتوما.الريفيةالقرىفي

القديمةالمدنبعضبجانجطنجد.المدنيأضطوراشكلفي

حالياتشكلوهيوالجنود،الضباطلسكنىا!لعسكرات

الوسطى.أططبقةأضواحيامساكن

عشرالتالممعالقرنفيالهندفيالصناعيةالثورةتسببت

المدنإلىالريفسكانمنالكثيرينهجرةفيالميلادي

حتىالجديدةالقرىتبنولمالحاد.الازدحاموبداية

فيالحدائقمدنمثل،الميلاديالعشرينالقرنمنتصف



حمدي،لسكوتا

المدنفيالشققذاتالشاهقةالمبانيأماوبانغالور.لاهور

نصيبمنولكنهاالهواء،ومكيفةرحبةف!الكبيرة

دونيكونماغالباسكنهمفإنالفقراء،أما.فقطالأغنياء

بيت.لكلماءأو،كهربائىتياروبدونالقياسيالمستوى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الفقراءمساكنالاحتماعىالفصلالتشرد

المسكنالفندقالمبانيتشييد

الموتيللندنالعامةالصحةتعزيز

أوكتافياهل،المأوىالعقاريالرهن

ةلعمارا

المدينةبمالسكنانظر:.القياسيدونالسكن

(.العمرانيةالبيئة)مشكلات

.السكندريمنيرابنانظر:ملير.ابنالسكئدري،

نفسانيعالمأم(.091099)4!!.يي.ور

وإيمانه،المعرفةأو،التعلمعمليةفىببحوثهعرفأمريكي

التدريسأوللتعليمورائدانصيراسكنرويعد.الموجهبالمجتمع

فيتحديدهاشمالتي،المعرفةأسه!فيهتطقالذيا!لبرمج

أيضاويعرف.الدرأسةفصمولفىالتدريسعلىالختبر

الإنسانسلوكدراسةأي،السلوكيالنفسلعلمكدارس

الوالدية،المعروفكتابهوفي.ومراقبتهملاحظتهيمكنالذي

المثاليالمجتمععنفكرتهسكنرأوضحأم(،9)48الثنائية

الحريةوراءماكتابهوفي.المعرفةأسه!علىمعتمداالموجه

الإنسانحرياتبتقييدسكنرنادىام(719)والكرامة

الموجه.المجتهـإلمثاليتطويرأمامعائقاتقفالتي

ببنسلفانياسممكويهانافيسكنرفريدريكبيرهسولد

هاملتونكليةفيوتخرج.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

مهتماصارمباشرةتخرجهوبعد.أم269عامبنيويورك

واطسونجونالأمريكيالسلوكىالنفسانيالعالمبأعمال

درجةسكنرونال.بافلوفإيفانالروسىالنفسانىوالعالم

،أم319عامهارفاردجامعةمنالنفسعلمفىالدكتوراه

ووظائفالحيوانتعلميدرسعديدةسنواتقضىثم

.المركزيالعصبيالجهاز

التدريسهيئةإلىسكنرانضمام369عاموفي

-1)939الثانيةالعالميةالحربوأثناءمينيسوتا.بجامعة

طفلمهدأوطفلصندوقأولبتصميمقامأم(459

فيهامتحكمبيئيةظروفذاتحجرةوهوبالهواء،مزود

منجزءاديبورهالصغرىابنتهوقضت.الرضعللأطفال

.النوعهذامنحجرةفيعمرهامنالأوليينالسنتين

عملأم489و4591عاممطبينماالواقعةالفترةوفى

كماإنديانا،بجامعةالنفسعلملشعبةورئيساأ!شاذاسكنر

عامفيهارفاردبجامعةالنفسعلمشعبةفىعضواصار

5891عاميبينماالواقعةالفترةوفى.أم489

أصدرهارفارد.بجامعةالنفصرلعلمأستاذاكانام79وه

حصوصيات:الذأتيةالسيرةمنمجلداتأربعةسكنر

مسألةم(؟791)9السلوكىالتجسيدم(؟91)76حياتي

أبعدانعكاسفوقام(،)839المنطقيةالنتيجة

أم(.)869

علم.،النفس؟والتعليمالتربيةأيضا:انظر

شمهرمنعشرالخامص!يوميبدأيهوديعيدالسكوت

.أيامسبعةويستمرتقريبا(،وأكتوبر)مسبتمبرالعبريتشري

النقالة.الخيمةعيداسمأيضاالعيدهذأعدىويطلق

عيدابوصفهالسكوتبعيدالقدامىاليهوداحتفل

إلىاليهودومازالالمعبد.إلىالقرابينفيهيقدمونللشكر

المرحةالعروضفينظمونالعيد،هذابإجازةيحتفلونالان

وفاكهةالنخيلسعفويحملون،اليهوديةالمعابدفى

شجروأفرعالمعطر،الاسنباتوأفرعالاترجة

كوخفيبالتقاليدالمتمسكونأليهودويعيش.الصمفصاف

فيهاعاشالتيللأكواخكتذكاروذلك،سوكةيسمى

فيالبريةفيوارتحالهمتجوالهمخلالوأسلافهمأجدادهم

احتفالاتالسكوتعيدويتبع.الاولىاليهوديةعصور

ويطلق.أتزرتشيمنيتسمىيومينلمدةمكملةأخرى

.التوراةسمحاتيومثانيعلى

.(-م0391هـ،أ943)حمدي،السكوت

ولد.الأدبيةالدراساتفىمتخصصمصريجامعىأستاذ

داركليةمنالليسانسعلىحصل.الغربيةمحافظةفي

منالتخصصنفسفيوالدكتوراهالقاهرةجامعةالعلوم

الجامعاتمنكثيرفىألمشاذاعملبإنجلترا.كمبردججامعة

والجامعةشم!م!عينجامعاتمثلوالغربيةالعربية

والسلطانوكمبردجوكاليفورنياوواشنطنالأمريكية

الثقافيةاللجانمنكتيرفىعضووهو.بعمانقابوس

الدولةجوائزلمنحللثقافةالأعلىالمجلسمثلوالأدبية

والترجمة.الأدبفيالتقديرية

(أم)839العقادعباسأشهرها:عديدةمؤلفاتله

العالميةفيصلالملكجائزةعنهنالالذيالبحثموضوع

طهبمأمينأحمد؟شكريعبدالرحمنأم(بم99)ء

مساهماتهإلىبالإضافة.المارنيعبدالقادرإبراهيم؟حسين

المجلاتفيكثيرةعلميةومقالاتأبحاثكتابةفي

.المعاصرةالأدبيةوالدوريات

الأدبيةالدراساتفيالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم599عام



فالكونروبرت،سكوت01

أء(.19-2أ)868فالكونروبرت،سكوت

يصاشخصأولأصبح،بحريوضالطلريطانيمكتش!

الجنودي.القطبسهلإلى

التيالبعثةضم!إليهوصل

أغترةافيهناكإلىتحركت

1091عامىلينماالواقعة

ديسمبر03فيأم.409و

وصلأم،209عام

71عرضخطإلىجممكوت

بعدعلىتقريبادرجة82

سكوتروبرتالقطهبمن84!-0

حط.الحقيقيالجنوبي

جنوبيخطأبعدصادس!صتإليهوصلالذيالعرض

.إنسانأياسهإيصل

البريطانيةالحكومةقيامإلىسكوتنجاحأدى

القط!إلىلبعثةقائدابتعيينهالملكيةالجغرافيةوالجمعية

عامس!صتأبحر،للبعتةقيادتهوخلال.الحقيقيالجنوبي

نوفما.تيراالسفينةمتنعلىنيوزيلندامنأم019

روس،جزيرةفيإيفانزكيبإلىمجموعتهوصلت

!وساطةالثبعلىرحلتهسكوتبدأشيها.مقراوأقاموا

أغطباإلىالرجالووصل،أم119نوفمبرفيالمزالج

الم!صشفأنحدواولكنهمأم،219يخاير17فى

بخمسةاكتشافهفي!مبقهمقدأموندسنروالدالنرويجي

شي.أم119ديسمبرمنعشرالرابعفيوذلك،أسابيع

مجموعةفىالخمسةالاعضاءمات،العودةرحلة

إلىبالإضافةجشثثلاثعلىعثروقد.سكوت

مكانفيالرجالبهايحتفظكانويومياتسجلات

موتإلىأدتالتيالعواملبينمنالأخير.اهممعسكل

ونفاد،لتنظيماولمموء،لمرضوا،لجوعوا،البرد:للرجاا

الجيادتوافروعدم،لالمحركتعم!!أضياللمزالجالوقود

ولد.المزالجلجرإليهاالحاجةدعتعندما،والكلاب

بديفون.،ديفونبورتفيسكوت

أنتماركضيكا.روالدبمأموندسن،:أيضاانظر

كاتبم(.8321-1771)وولئرالسير،سكوت

فيالتاريخيةالقصصوبسطابتكر.رومانسيأسكتلندي

س!ضتأظهر.ويفرليقصصبعنوانطويلةأعمالسلسلة

التميمةميدلوثيانبمقلبإيفانهو؟:مثل،القصصبعضفي

الحبكةبنى.الاجتماعيالتاريختجديدفيالفريدةعبقريته

ألىتسفاطقارئبويقةوالشخصيات(القصة)عقدة

الذينوالعاديينالعظماءالأشخاصمنكلحياةإلىيتغلغل

التاردقفيجوهريةلتغييراتقام!وا

عشرالثامنالقرنفيالتنويرتأثيرسكوتفنكشف

،محترمالأساسفىإنسانكلأنيرىوكان.الميلادي

وأ،السياسياتجاههأو،ديانتهأوطبقتهعنالنظربغفر

اشئيسيةالفكرةالحياةأوجهح!لفيالتسامحوكان.نسبه

إيمانهعنتعبيراويفرليقصصكانت.التاريخيةأعمالهفي

الماضي.تقاليدلايرفضاجتماعيرتصوأإلىبالحاجة

بطريقةالفلاحينشخصياتيصورروائيأولوسكوت

مجالفيسواءتماما،الناسبينويعدل،وواقعيةمتعاطفة

.الملوكحتىأو،المحترفينأضباطاب!تأو،الأعمالا

زملائهبينشهرةوتواضعهوكرمهلطفهأكسبه

عامالملكيالبلاطشاعريكونبأنعرضارففر.أس!ضابا

.الشرفهذانالالذيسوثيروبرتدع!ار!أم813

أبوتسفورد.باسمالمعروفمنزلهفيصتيراس!صتاستمتع

فيكتورأعمالفىبوضوحسكوتتأثيرنرىألىيم!ش

كوبرفينيموروجيمسفرنسا،فيبلزاكدووأونوريههوجو

علىولكنروسيا.فيتولستويوليو،المتحدةالولاياتفي

ماالواقعةالفترةفيانحفضتشهرتهفإن،تأثيرهمنالرغ!ا

ثم.العشرينالقرنومنتصفعشرالتاسعالقرنأواخربين

أبداتصللملكنها،أخرىمرةالارتفاعفيشهرتهبدأت

نأجوتهأعلنعندما،حياتهاثناءحققهاالتيذروتهاإلى

والتأثير،،الموضوع:ويفرلىرواياتجم!عظيماشيء"كل

سكوتوفاةالأدبمؤرخواعتبرأ،داء".ار،أصشخصياتار

.الإنجليزيالأدبفيالرومانسيأحصرانخايةأم832اعا

المحامي-والدهوكان،أدنبرةفىس!صتوأسد.حياته

سكوتأصبح.المحاماةمهنةعلىبتدريبهيقوم-أضاجحا

لصنواتبنشاطالمحاماةمهنةومارس،أم297عاممحاميا

.عديدة

الأطفالشلل-طفولتهفيأصابهأسذياالمرضي!صنربما

غيرلدنيةقوةلديهكافتلكن،بالعرجساقهأصابقد-

الريفإلىبرحلاتبالقياميستمتعوكان،عادية

حياةعنمعلوماتأولأعطخهالرحلاتهذه.الألمم!ضلندي

علىالغناء:لهمطبوعكتابأولتأليفوألهمته،القرويين

الحدودعندالقيثارأنغام

2081)الأسكتلندية

هذا(.اشتم!!م3081

إحدىعلىالكتاب

منالمبكرةالرائعةالمجموعات

الشعبية.والقصائدالأغانيا

إلىانطلاقلقطةو!صانت

قصة،شعريةقصيدةأول

م(.081)5الأخيرالغناء

سكوتوولترالسير!هذهقصيدتهتروي



11حجر،لسكونا

طولعلىالحياةمنالكثيروتصف،الأسطوريالعفريت

عشرالسادسالقرنفيالأسكتلنديةالإنجليزيةالحدود

.الميلادي

بقصيدةالقصصيالشعرفينجاحهفىسكوتأستمر

أغانيهأشعهرعلىاشتملتالتيام(808)عاممارميون

أشهرسكوتكتبأم،081عامفىلوشيفار.الشعبية

اروطنهيةالحكمايئصذه.البحيرةسيدةالشعريةقصصمه

الجميلةالمناظرتناولتتروساكسجبالفودتىتمثيلهاتمالتى

وتاريخها.الجبليةللأراضى

عامويفرليرواياتأولىنشربعد.ويفرلىروايات

أرتقاءوكان.الروايةلكتابةنفسهسكوتكرسام481

يستطعلمإنهإذطبيعيا،التاريخيةالرواياتإلىسكوت

الروايةأحداثسردفيموهبتهعنتامبشكلالتعبير

اللهجةإجادةفيوموهبتهالاثمخصياتوابتكار

الشعر.فىالأسكتلندية

إنجلتراعلىالأسكتلنديالتمردويفرلىروايةتصف

ولاق،اسمهنتحملأنتدووقدنضر.أم47عامصـه

نشرأم،832وأم481بينماالواقعةالفترةوفينجاحا.

أخرىوأعمالأ،مسرحياتوأربع،أخرىرواية72سكوت

جزءأنهاعلىإليهايشاركانرواياتهوكل.روائيةغيركثيرة

بأنهالغلافعلىنفسهيعرفكانلأنه،ويفرليسلسلةمن

بشكلسكوتعرفأم827عاموفي.ويفرليمؤلف

!شوات.بعدةذلكقبلمعروفاكانأنهولو،رسمي

الحضاراتبينالصراعاتعنكثيراسكوتكتب

بينالصراعتناولتأم(81)9إيفانهوفرواشه.الختلفة

(أم)825الطلسموروايةوالسكسونيين،النورمنديين

رواياتهوتعد.والمسلمينالنصارىبينالصراعوصفت

فقد،رواياتهأفضلالأسكتلنديالتاريختناولتالتي

التجاريةالإنجليزيةالحضارةبينالاشتباكاتتناول!

ممكوتكشف.القديمةالأصعكتلنديةوالحضارةالجديدة

للفلاحينالعلميالنشاطبينالاختلافوجهعن

منلشخصياتهالمتكلفةالرمعميةواللغةالألمسكتلنديين

النقادمنكثيريعد.الإنجليزيةتتحدثالتيالعلياالطبقة

،سكوتأعمالأفضلام()818ميدلوثيانقلبرواية

(ام81)6القديمالموتروايةيفضلونآخرونونقاد

القرنأواخرأسكتلندافيالمذهبيالنزاعتصمورالتي

الأخرىالرواياتبينمن.الميلاديعشرالسالغ

ام(،)817رويروب:ويفرلىسلسلةفيلسكوت

دورواردكوينتينأم(،81)9مونتروسأسطورة

أم(.)823

.جون،سكوتسدنسان!:.سكوثس

لندنمنطقةلشرطةالرئيسىالمقرسكوورلدبرد

الناسبينالشائعالاستخدامفإن،ذلكومع.الحضرية

يمسمىلندنشرطةمنفرعايعنيسكوتلاندياردلاسم

معالجنائيةالمباحثدائرةتتعامل.الجنائيةالمباحثدائرة

كلوفي،لندنشرطةفىالجنائيالتحقيقأشكالجميع

فىللمساعدةبريطانياأنحاءجميعفيالشرطةدوائر

العالمأنحاءفيمعروفسكوتلانديارد.الصعبةالقضايا

الجريمة.كشففيوتقنياتهبمهارأتهكافة

لندنمنطقةشرطةفإنسكوتلانديارد،إلىبالإضافة

الموحدالزيدائرة.أخرىرئيسيةدوائرثلاثلهاالحضرية

وتساعد،الجريمةمنلحماشهاالشوارعفيبدورياتوتقوم

قانونتطبقالتيالمرورودائرة.مشكلاتهمحلفيالناس

للفرعالخاصةالمهامومن.الطرقفيالأمانوتعززالمرور

الأفرادجمعأيضاويحقق،المعلوماتلجيموكالةكونه

وتحميللخطر،القوميالأمنتعرضالتيوالجماعات

البارزين.والأجانبوالزوأرالحكوميينالمسؤولين

بيلروبرتالسيرأنشأهاالحضريةلندنمنطقةشرطة

يطلقالحينذلكومنذ،أم982عامالبريطانىالدولةرجل

.روبرتالسيرلقبوهوبوبياسمالشرطةضابطعلى

(.م8391-091)3هايسهواردسكولارد،

المغشورةأعمالهتركز.القديمةروماتاريخفيإنجليزيخبير

منكتبهأشهرلكن،الرومانيةالجمهوريةعلىأسامئا

واقعىحسابهوأم،959عامنيرونإلىجراكشى

الإمبراطورية.إلىالجمهوريةمنللانتقالبارعوتحليل

منالرومانيالعالمتاريخ:الأخرىأعمالهبينومن

روماوكتابأم(بم)359.م،أق46عامإلى753عام

العالمفيالفيلوكتابأم(،)679الاترسكانيةوالمدن

بريطانياوكتابام(بم)749والرومانياليونانى

محرراكانأم(.)979الإمبراطوريةقاعدة:الرومانية

أكسفورد.قاموسفيمشاركا

هايمدرسةفيتعليمهوتلقىلندنفيسكولاردولد

محاضرأوكان،كمبردجفيجونسانوكليةجيت

إلىأم359عاممنبلندنكنجكليةفىللتارلإلقديم

.أم079إلىأم9ء9منوأستاذاام959

بهيتمكريمحجرالسكونحجر!حجر.،السكون

التتويجكرسيتحتويقعبريطانيا،وملكاتملوكتتويج

القسمةحجرأيضاويسمىوستمنستر.كنيسةفيالخاص

أسكتلندا،منالحجرالأولإدواردالملكأخذ.والنصيب

بمئاتذلكوقبل.أم692عامإنجلتراإلىوأحضره

الحجر.بهذاأسكتلنداتتوبملوكشمكان،السنين



السكونة12

ل!صهام059عامالحجرالأسكتلنديونالوطنيونأعاد

وستمنستر.كنيسةإلىأخرىمرةأعيد

وأصاريانلهكنديمماشراعيصيدمركبالسكوئة

كندابينمتتاليةدوأجةصيدسباقاتخمسةفيفازأكثر.

فيهافازتالتيالسنواتوكانت.المتحدةوالولايات

،أم229أم،219:هيالسباقاتفيالسكونة

الح!صمةواستخدمت.م3891،م1391،م3291

عشرةفئةعملتهاعلىالشهيرةالسكونةصورةالكندية

ايم(.)سسنتات

أجفا!صسر،هامنوهوالسكونةروي.جوليمصمم

فىلينينبرخ،صىمرةالأولتدشينهاوتمب!ضدا،سكوتيانوفا

واستحدمتأم.219مارس26فيسكوتيانوفا

فياستخدامهاإلىلالإضافةللصيدمركبااسمكونة

أجحرافىأجضائعالحملأسمكونةاواستعملت.السباقات

ما469عاموفى.أم429عامبدايةفىالكاريبي

شعرقتالمرجانيةبالشعبوارتطمتالسكونةجنحت

هاييتي.جزيرةمنبالقر!

اسلاياتواكدال!!الدواجةالصيدسماقاتكل!ىفازتالسكونة

احسحولةاهدهتدش!!وتم.أم389عاموحتى2191عامم!المتحدة

.أم121عامس!صتيا!ماليمينرح،دىمرةأول

وهي،أم639عامفيالثانيةالسكونةتشييدوتم

السكونةوتوجدالاولىاسم!صنةعنالأصلطبقنسخة

سكوتيا.بنوفا،هاليفاكسفيالثانية

حكومةذاتومقاطعةحديثةمدينةورضرب

ترينت،نهرمنبالقرببإنجلتراهمبرسايدفيتقعمحلية

سكونثوربوتعد.نسمة005.06سكانهاعدديبلغ

الحديدية،ومصاهرهاالهوائيةومطاحنهاالناريةبأفرانها

فىأخرىصناعاتوهناكالفولاذ.لصناعةمركزا

وصناعةالمعلبةوالأغذيةالإلكترونياتتشمل،سكونثورب

.البعيدةالاتصالاتوموادوالبلاستيكوالأثاثالملابص!

بالمدينةالتجاريةالمنطقةفيالصناعاتهذهمنويمإلعديد

وهى،هولنورمانبايسكونثوربفىالمهمةالأماكنومن

المتحفومقر،سكونثوربفيالسنويةالخيلمسابقةمقر

الزراعي.

وأقدمأكبربينمنتعدعحلاقةشجرةاووب

نمتحيث،الأرضظهرعلىتعيمقأضياالحيةالكائنات

منمكانكلفىكبيرةغاباتفيأعسنبتملاي!تامنذ

لمولكن،مختلفةكثيرةأنواعمنهايوجدو!صانأس!.أحاأ

إلىبالإضافة،الحقيقيةالسكويامناثن!!لويتسوىيتبق

النوعانوهذانبه!ا.الصلةقريبةصينيةأخرىشجرة

العملاقة،والسكويا،الجبارةالشجرةهما:،الحقيقيان

بالولاياتكاليفورنياولايةفيرئيسيةبصورةويوحدان

هنودأحدإلىالسكوياويرحإسم.الأمري!صةالمتحدة

لقبيلته.للكتابةألفبائيةاخترعالذيالشيروكي

الجبارةالشجرة

الخشببشجرأيضاوالمسماة،الجبارةالأشحاراتنمو

علىالحمراءكاليفورنياأشجارأو،الساحليالأحمر

ولايةمنتصفمنالهادئالمحيطساحلعلىالمطهلةأ!الجبا

الأشجاروتزدهر.أوريجونولايةحنوبحتىأجمورنياكا

ورطبا.نسبيادافئاالمناخيكونحيث،هناك

تنموحيث،الحيةالأشجارأطولالجبارةالأشمجارتعتبر

مبنىارتفاعيعادلماأو،م09منأعلىارتفاعحتى

إلىتمتدأنلجذورهاويمكن.تقريباطابقا03منم!صن

العديدجذوعقطريصلوقد.الأرضسطهحمنم45بعد

.م3منأكثرإلىالجبارةالأشمجارمن

اءبينماالعلويةالسكوياأشجارقلفسمكلمجراوح

البنيبينلونهالمجراوح،عميقةبأخاديدويتميز،سم3و.

فاغ،صاففاحمر،الخشبأ!نأما.اغرفياواكبنيالمحمر

إلىيتحول،الجويةللعواملالخحتمبلمجعرضوعمدما

ويمكن.والقيمةبالمتانةالخامخشبهاويمتاز.الداكنالأحمر

3أم!013إلىتصلقد،كميةتعطىأنالواحدةللشجرة

.الخامالخشبمن

العملاقةالسكوياشجرة

اسمأحياناالعما،قةالسكوياشجرةعلىيطلق

علىتنمو،الجبارةسييراشجرةأوالكبيرةالشجرة

ولايةفينيفاداسييراجبالمنفقطالغربيةالمنحدرات

ما،005بينتتراوحارتفاعاتعلىكاليفورنيا

مايومفيالعملاقةالسكوياشجرةوكانتم.2و04و.
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حنرالدتمجرةهيالخشبكميةحيثمنالعالمفىشجرةأضخم

كاليفورديا،فىالسكويالأشجارالوطنيالمتنزهفي)أعلاه(،شيرمان

كواحدةالعملاقةالسكوياهذهتصنم!.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

بينماعمرهاويتراوح.الأرضظهرعلىالحيةالأشياءأقدمم!

مشة.05.2و.2لم002

أما.الشماليالأرضيةالكرةنصفمعظمعلىموزعة

فقط.شجريةحديقة07حواليفيفتنمو،الان

أطوالإلىالعملاقةالسكوياأشجارتنمولا.الحجم

بأنهاتتميزجذوعهالكن.الجبارةالشجرةلأطوالمماثلة

القاعدةحولمنهاالعديدمحيطويبلغ،ضخامةأكثر

.م5حواليمنهاجذعأعرضقطريبلغ.م03حوالي

شجرةهيالخشبحجمحيثمنالعالمأشجاروأضخم

لاشمجارالوطنىالمتنزهفيالموجودة،شميرمانجنرال

الشجرةومحيط.م48حواليارتفاعهابلغوقدالسكويا،

هذهمحصولقدروقد.م03منأكثرالجذعقاعدةعند

وتوجد3.ام،004منأكثرالخامالخشبمنالشجرة

هي،العملاقةالسكوياأشجارأضخممنأخرىواحدة

أيكةفيوالموجودةالرماديالعملاقالمسماةالشجرة

آخرنموذجوهي،الوطنييومميميتيمتنزهفيماربيوزا

العملاقة.السكوياأشجارلأضخم

ولذلك،للغايةه!العملاقةالسكوياأشجاروخشب

استخدامهاأنكما،خامكخشبالامشخدامقليلفهو

جهدمنقطعهايتطلبوماالهائللحجمهانظراعملىغير

ومشقة.

عنكثيرةبمعلوماتيدلواأنللعلماءيمكنالعمر.

بتلكالخاصةالنموحلقاتإلىبالنظرماشجرةتاريخ

منجديدةطبقةالشجرةتكونسنةكلففي.الشجرة

عددمنالشجرةعمرويظهر.مباشرةالقلفتحتالخشب

النموحلقةمنيتضحوأحيانا،للجذعالمكونةالحلقات

الحلقاتتدلحيث،السنةخلالالسائدالجويالمناخحالة

تدلبينماجيدا،كانالنموموسمأنعلىالعريضة

وينتج.ضعي!كانالنموموسمأنعلىالضيقةالحلقات

انظر:.ضعيفنموموسمأحياناالرطوبةأوالمطرانعدامعن

.الشجرة

عدةالعملاقةالسكوياأشجارمنالعديدعمريبلغ

شيرمانجنرالشجرةعمرأنقدرفقد.السنينمنآلاف

صدوروقبل.سنة2و005و002.2بينمايتراوح

قطعتمالقطعمنالجبارةالأشسجاربحمايةالخاصالقانون

أشجارها.وأكبرأقدممنواحدة

السكوياشجرةحلقاتعدطريقعنوجدوقد

وعلى..مأق503سنةإلىيرجعتاريخهاأنالعملاقة

ميلادوقتفيسنة00012منأكثرعمرهاكانهذا،

.السلامعليهالمسيح

دائمةشجرةالعملاقةالعسك!ياشجرةالنمو.هيئات

ويكون.الحراشفتشبهصغيرةإبريةبأوراقتتميز،الخضرة

التىالقمةعدافيماللغصنتقريباموازياالأوراقوضع

.وبارزةحادةتعتبر
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معمرةشحرةالنمومكتملةلثجرة

وتسااجمير"،ا"إلىمحروطىش!ظ!المغيرةالسكويالشجرة

:يمقى"ا!سصأ"ااصسفليةاالمروعتسقطدأحكولعد،الأرضإلىفروعها

يااررصامرا!عمرةالأشجاراومعظم،المحروصأشك!!علىالعلويالحزء

أجسار".ا"إلىمدورارأس11ليبدواضلىلمحسببالعلويحزءهاتمقد

حوالىلطولوينمو،الشكلبيضيخشبىوالخروط

البذورمنالعديدعلىمخروطكلويحتوي.سم8-5

ويبلمتوسط.تسضجل!يمشينعدةتأخذالتيالصغيرة

فقط.ملم6العملاقةللشجرةالبذورطول

جداالمتحملةالأشجارمنالعملاهضةالس!صياوأشجار

هجماتأومرضأوكبرمنماتتأنهاعنهايعرفولم

معظهمقممالبرقحطمفقد،حالأيةوعلى.الحشرات

السكويا.منالضخمةالأشجار

الفجرسكوياشجرة

بأشجارالصلةقريبة-المعروفة-الوحيدةالشجرةهي

الفحر،سكوياشجرةأنمضىفيماأ!لماءااعتقدالسكويا.

بدراسةالعلماءقاموقد،السنينملاي!تمنذانقرضتقد

مأ149سةفيلكنفقط،الأحافيرمنوعرفوهاالشجرة

منهاكبيرةشجرة،كانتسوالصينىالغاباترجلاكتش!

سنةوفي.الصينوسطفيالمعروفةغيرالأوديةأحدفىنامية

هسنهما،الصينيينالنباتعلماءمناثنانتعرفام469

سكويابأنهاأصشجرةاهذهعلىشنج،تشونووأنهوهسو

انقرضتأنهايعتقدكانشجرةاكتشافتموبذلكالفجر،

مناطق.عدةفيناميةتزالولا.سنةمليون02منذ

سكويامنأشجارعلىالعثورتمالحينذلكومنذ

ويظهر.بالص!توهوبايسيشوانمقاطعتىفيتعيشالفجر

فىمضىفيماتسموكانت،الشجرةتلكأنالأحافيرمن

جرينلاندوفيكاليفورنياولايةحتىجنوباالشماليةأمريكا

.واليابانوسيبريا

تكونوالتيالسكويا،منالحقيقيةالأشجاروبعكس

.الاوراقمتساقطةشجرةالفجرسكويافإن،الخضرةدائمة

الجديدةالأوراقوتظههرأوراقها،تسقطحريفكلففي

فإن،الأخرىأصسكويااأشجاروبعكسالربئ.فيثانية

طويلةأعناقعلىمخاريطهاتحملالفجرسكوياشجرة

أوراقاتحملفروعأوأغصادعلىحملهامنلدلآمعراة

برية.إ

شجرةتنمو،الأخرىالسكوياأشجاربقيةمث!ر

العلماءقامالبذور.طريقعندسهولةأصفجراسحويا

كلفيبزراعتهاوقامواالص!ت،منمنهاشتلاتبإحضار

شرقيوجنوبالهادئالمحيطغربيشمالمنمكان

الحياةقيدعلىالشتلاتهذهمعظهماوبقيتألاسكا.

ونمت.

تحتالسكوياأشجارتعتبرالسكويا.أشجارحماية

فقط8%حواليلينما،المتحدةالولاياتح!ضمةحماية

بصورةمملوكةم3منأكبرقطرلهاالتيالأشجارمن

وتبذلالغاباتحرائقضدمشددةتداليرتتخذ.شخصية

أ*شجار.إصابةأيةلتلافيفائقةعناية

الشجرة؟الشجرة،انحروطيالصنوبر:أيضاانظر

.رةلجباا

م(.858-208هـ،244-)186السكيتابن

السكيت.بالنعرف،إسحاقبنيعقوبيوسفأبو

صمته،وطولسكوتهلكترةلهلقب،أبيهلقبوالسكيت

معرشةلهصالحارجلاأبوهوكان.خلكانابنذكركما

تعليماوتولىوالفراء،ال!صسائيعلىتأدبوالشعر،باللغة

إلىانتقلثمالأهواز.كورمندورققريتهفيالصبيان

أيضا.فيهاالصبيانلشعليم،السلامبمدينةالقنوةدرب

عمله.فييساعدهابنهوكان

بمديسةالقنطرةبدربصبيانمعلمأمرهأولكان

بقريتهذلكقبلالصبيانتعليمتولىإنهوقيل،السلام

كانالذيوالدهيدعلىالاولتعليمهتلقىولعله.دورق

ابنأنالتراجمكتبوتذكر.الصبيانتعليميتولى

للكعسب،احتاجعندماالنحوعلمطلبإلىاتجهالسكيت

قالكماوالكوفيينالبصريينمشايخعنأخذوأنه

ت)الفراءزكرياأبوالكوفيينمشايخهومن.الحموي

عبداللهبووأهـ(312)تالشيبانيعمروبووأهـ(702

الأثرمالحسنوأبوهـ(231)تالأعرابيابن

أطحياني.االحسنوأ!هـ(322)ت

وأخذالأعرابفصحاءلقيأنهالحمويويذكر

الأنصهماريزيدأبيعنمصنفاتهفيحكى،عنهم

قريببنالملكعبدوالاصمعيهـ(،12ه)ت
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منهـ(902)تالمثنىبنمعمرعبيدةوأبيهـ(،621)ت

البصريين.مشايخ

اللغةعلومأصناففيوأفادالسكيتابنأجاد

والأزمنة،،والإبدالوالقلبالاشتقاقفيفألف،والأدب

،والألفاظوالأصوات،والحشرات،والإبل،والأجناس

،والنباتوالنوادر،والسرقاتالأشعار،ومعاني،والأمثال

كثيرأوروى.اللغةعلومعلىمؤلفاتهفىوركزوالوح!،

يقاربمامصشفاتهوبلغتوشرحها.الشعريةالدواوينمن

لأربعين.ا

الخليفةلولديمؤدباحياتهآخرالسكيتابنكان

منادمته،فيالمتوكلرغبوقدوالمؤيد،المعتزالمتوكل

يقتلأنقبللهالمتوكلقتلالمنادمةهذهعلىوترتب

.بعامالمتوكل

اللغوية،العلومصنوففيمؤلفاتالسكيتلابن

علىماعبر:عنهقيلالذي؟المنطقإصلاحأشهرها:

المنطق.إصلاحمثلاللغةفيكتاببغدادجمسر

وتصحيحالمنطقعلمفىوليس،اللغةفيوالكتاب

،الإبدالكتابأيضامؤلفاتهومن.ومقالمحسهأشكاله

الأضداد.وكتاب

إلىتقعالهندشرقيشمالفيصغيرةولايةسكيم

كم2؟69.7مساحتهاتبلغالهملايا،جبالمنالشرق

النشاط.جانجتوكوعاصمتهانسمة304ر261ويصكنها

والأرزوالشعير،والذرةالقمحزراعةهوبالولايةالرئيسي

الحجريالفحموتعدينوالنسيجالتقطرصناعةبجانب

الولايةيحكم.والرصاصوالحديدوالذهبوالنحاس

فيوزاريمجلسيساعدهالدولةرئيسمنمعينحاكم

الولاية.شؤونتصريف

السكاكينأنواع

سلاحا.أو،عدةأوأداةتستخدمللقطعآدةالسكين

وتصئ.ونصلمقبضمنأساسيةبصمفةالسكينوتتكون

المقابضمعظمتصنعبينماالفولاذ،منالسكاكينأنصا!

أيضاالمقابضتصنعكما.البلاستيكأوالصلدالخشبمن

.والعظامالوعولقرونمن

،الأغراضمنومتنوعاكبيراعدداالسكاكينتؤدي

صغيرةسكاكينالجراحونيستخدم،المثالسبيلفعلى

الفنانينمنالعديديستخدمكما.المشارطتدعىمستقيمة

خطوطلرسمالصفائحيةالسكاكينتدعىلينةسكاكين

الألوانمنوبارزةعريضةرشقاتأوبقعوعمل،صلدة

سكاكينتستخدمماوغالبا.التصويريةلوحاتهمعلى

المنزلية.الإصلاحاتعملفيالحشوسكاكينوالمعجون

حيت،التاريخحقبعبرالسكاكينالإنساناستخدم

الظرمنالأولىالسكاكينالبدائيونالإنسانصئبنو

وتقطيعالحيواناتجلدسلخفيواستخدموها)الصوان(،

فيالمستخدمةالموادتطورتالزمنمرورومعلحومها.

الحديد،ثمالبرونز،امشعمالإلىالسكاكيننصلصناعة

الكثيراستخدمالوسطىالعصوروخلالالفولاذ.وأخيرا

ويحتملللصيد.وكذلكللأكلسكاكينهمالصيادينمن

فيالمستعملة،الطرفالمستديرةالمائدةسكينتكونأن

فيمحدودبشكلاستخدامهابدأقدالحاضر،الوقت

.الميلاديعشرالخامسالقرنخلالأوروبا

سكاكين:السكاكينمنرئيعسيتانفئتانوقوجد

للطيالقابلالنصلذاتالسكاكينو،الثابتالنصلى

فىويوجد.الجيبسكاكينباسموتعرف)المطوأة(،

قاسيةفولاذيةبوصلةمزودنصلالثابتالنصلسكاكين

المقبضويتصل،اللسانعليهايطلقالمقبف،داخل

.البرشاممساميرأو،الصمغمثل،لاصقةبموادواللسان

ء/!!

،1*6\لم

)1؟،

صكاكيرالصدالههمدبكير!ماإيإ!

ف!ىلأ،صكر-ئر-؟لمم
!-،7-أغع!كإيرءرسكئزلممكير

سثير-الخر

سلحالحلدالمطع

!س

أبدعمةككبن

أ!مبلى-إصثحجمللجيبسعفوف!ئكهبر

أ-

حكيرللجىكطرى

إيكياكة

-؟جاخ؟ل!ئيخ-؟ج-7-خ
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ممسك.ورمانةالثابتالنصلذاتاسح!صاكينولبعض

أما.المقبضنهايةعندموجودمعدنيغطاءوالرمانة

المقبضالتقاء!طنعخدويوجدالحمايةأداةفهوالممسك

بالنصل.

وأ،للصالقابلالنص!!ذاتالسكاكيننصليرقد

،النصابيسمىالمقبضفيشمقداخلالجيبسكاكين

فيالنصليؤمنحلقةشكلعلىتعليقدبوسلهاأنكما

النصليحفظ)زنبرك(نابضأيضاولها؟المقبضمقدمة

أنصالعدةالمطاويولبعضمفتوحا.يحفظهوقفلمغلقا،

وصلاتأيضاالآخرولبعضها،المقبضبطرفيمتصلة

لفئالأغطيةاللولبىالمفتاحمثل،الانصالغيرأخرى

.للزجاجاتالفلينية

الس!!اك!!منأنواععدةتوجد.السكاكينأنواع

غرضمنهانوعوأعل.الرئيسيتيئالفئتيننطاقضمن

نص!!تصميمكيفيةعلىالأحوالعالبيةفييتوقفرئيسي

سم!ئهاا-:يليلماتبغاالأنصالوتختلف.السكين

حافتهإلىالنصلقمةمنالمسافةمتوسطوهوطولها،2-

النصل.رأسشكل3-

السكاك!تلأنصالالمذكورةالثلاثالمواصحفاتتحدد

سكيننصلصممفقد،المثالسبيلوعلى.السكينعمل

رقيقفهولذا.منتظهمةشرائحإلىالخبزلقطعالمطبخ

نزعسكينأما.الرأساتجاهفيتدريجيايستدق،وعميق

نصلذاتللمطبح،أخرىأداةفهيالعظمعبئاللحم

النصلينثنىحاد.رأسوذيوقصير،ومسطحجدارقيق

عناللحمانزعسكينوتعرف.العظامحولمناللحملنزع

المطبخسكينمنكلويعتبر.الشرائحبسكينأيضاالعظم

النصل.ثابتةالشرابسكاكينوسكين

مانوغاسميكةبأنصالالمائدةسكاكينمعظمتتصف

بل،دقيقةأوعميقةليعستوالأنصال،مستديرةوبرؤوس

المائدةسكاكينومعظم.الطريالغذاءلقطعمصممةإنها

يصنعالآخربعضهاأنبيد،باللسانمتصلةمقابضذات

.واحدةكقطعة

السكاكينعنكثيراوالخنجرالصيدسكينوتختلف

نصلذاتالمطبخفس!صين.مطبخكأدواتالمستخدمة

وهذه،الرأسباتجاهتدريجيايستدقوعميقسميك

ذلكفىبما،امشخداماتلعدةومصممةقويةالسكين

للقلإ.شرائحإلىالبطاطسوتقطيع،الحيوانسبجلد

نصلهلانسلاحفهوالخنجرأماسلاحا.أيضاوتستخدم

.للاختراقجدامناسبانالحادورأسه،والمسطحالسميك

ثابتة.أنصالالصيدولعمكينالخنجرمنولكل

فيولها.للطيقابلبنصلالكشافةسكينوتتميز

يستخدممثلمبرأسوسميكطويلأحدهما،نصلانالعادة

دقيقرأسولهرقيقفهوألاخرالنصلأما،والبريللقطع

الحساسة.الأشياءلقطعيستخدموحاد

.خطرةالسكاكينتكونأنيمكن.السكينع!ون

إذاالخطرتقليليمكنهامنها،للسلامةقواعدعدةوتوجد

مستخدمعنبعيداالنصليكونأنفيجب.اتبعت

سطحعلىدائماا!طعايجبكما،القطعأثناءالسكين

فىالحفرللسكاكينيمكنحيق،القطعكلوحلين،

كما.القطعأثناءبخطورةتنزلقلاوهكذا،الطريةالأسطح

لأننظراحادةحالةفيالسكاكينعلىالمحافظةيجب

جرحايحدثوقدينزلقماغالبا،ال!طيلالسكين

قطعه.المرادالشيءق!منبدلآيستخدمهالذيللشخص

فىبإحكامالمربوطةغيرالسكاكينتوضعألاويجب

،الأطباقغسيلبماءالمملوءالغسي!حوضأوالأدراجا

طريقعنبالسكاكيننفسهالفرديجرعأنيمكنحيث

ببعضبعضهاالسكاكينتصطدمانيمكنكما،المصادفة

السكاكينتخزينيجبولدا،كليلةلذلكنتيجةوتصبح

منعزلة.وحواملأرفففيأوغمدفيدائما

الساطور.،الغمديةالمديةالخنجر،أيضا:انظر

م(.735أهـ،؟-)؟-17الحسينبنتسكينة

الربابأمها.طالبأبىبنعلىبنالحسينبنتسكينة

الشعراءكان،نبيلةشماعرة.عديبنالقيسامرئبنت

بينهم.وتفاضلولايرونها،ترأهممجلسها،فىيجتمعون

بنوجميلوالفرزدقجريراأجازت.تجيزهموكانت

وهوالرحمنعبدبنوكثير،بثينةجمي!وهو،عبدالله

ثم.فقتل،العوامبنالزبيربنمصعبتزوجها.عزةكثير

حزامبنحكيمبناللهعبدبنعثمانبنعبداللهتزوجها

بنإبراهيموبعده،عفانبنعثحانبنعمربنزيدوبعده

كانواوالسابقونفطلقها.الزهريعوفبنعبدالرحمن

صاحبرواهمماوالكثير.بالمدينةتوفيتعنها.ي!وتون

ويحتاج،مشوهمدسوسسكينةأخبارمنالأغاليكتاب

نظر.وإعادةنقدإلى

.(م7491-9781)نطونيوأ،سكيورتينو

للجنديتذكارينصببناءفكرةتخيلمالطىنحات

ونفذها،الأولىالعالميةالحربمنقصيرةفترةبعدالمجهول

الطينمنكانتالتي-أعمالهشملت.أم189عامفى

الرمزية.والقصصالنحت-والبرونزوالرخامالمحروق

)عامعربيةخيولبعنواننحقلعملهالمثاليالنموذج

جصي.قالبوهوأم(،03!

منلمالطا،البرونزمنالتذكاريةالنصبمنعدداصنع

تمثال:تشملأخرىأعمالوهناك.الملكا!لسيحبينها
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وآخرجوادا،يمتطيوهوبوليفار،مميمونالفنزويليالجنرال

الروسيوالكاتبشفشنكو،تاراسالوطنىللأوكرأني

للطريقةسكيورتينوبفنالنقادأشمادوقد،تشيخوفأنطون

والحركة.السرعةعنبهاعبرالتي

وأسلوبالهندسةودرسمالطا،فيسكيورتينوولد

حيثهناكمرسماوأنشأروما،فيالتذكاريةالنصببناء

فيرودانأوجعستالفرنسيالنحاتعمرهصديققابل

شغل.ام279وأم209عاميبينماالواقعةالفترة

روما.فيللفنونالبريطانيةالأكاديميةمديرمنصب

بمالملكداء(؟تاريخية)نبدةالبكتريولوجيا:انظر.لسلا

(.البكتيرية)الأمراضالملرصبمالدرن

المدك.داءانظر:.الليمفاويةالغددسل

والحيواناتالكلابيصيبمعدمرضالكلابشل

يدعىفيروسعنالكلابفيالمرضهذاوينتج.الأخرى

بصورةالفيروسهذايصيبالنظير.انحاطيالفيروس

مميتا.يكونماوغالبا،الصغيرةالكلابخاصة

واحمرار،الحمىالمرضبهذاالمصابالكلبيعاني

قيحيةومفرزات،الفموجفاف،الشهيةوفقدان،العينين

يبدأالمرضمنمتقدمةمرحلةوفي.والعيونالأنفمن

الدماغإلىالفيروسوينتشر.التنفسوصعوبةالسعال

وأجزاء،والفك،الرأسفيارتعاشيةحركاتإلىويؤدي

.الرقاصاسمالحركةهذهعلىويطلق،الجسممنأخرى

.الموتإلىعادةالدماغيالالتهابويؤدي

تسمىبكتيرياالخيولفيالكلابسلويسبب

المرضهذايدعىالصغيرةالخيولوفيا!لتساوية،العقدية

والحمى،،البلعوماحمرارالحصانيعانيحيث،الخانق

الليمفاوية.العقدوتورم

قلةأوالقططبسلالقططعندالمرضهذاويعرف

اسمعليهيطلقفيروسعنوينجم.الشاملةالبيض

وايخجوالأمعاء،،العظمنقىويصيبالصغير،الفيروس

واحمراراالأنفوسيلانالإسهالالقطويعاني.الليمفاوي

بسلالمصابةالقططمنالعديدويموت.العينفيودموعا

بالتلقيح.المرضهذامنوقايتهاويمكن،القطط

والممتدكاتالأرواحعنالدفاعفيتستخدمأداةالسلاح

تاريخفيمهمادوراالأسلحةأدتالأعداء.ومواجهة

مساحاتبغزوالقيامعلىالناسساعدتفقدالإنسانية

عنالدفاععلىساعدتهمكما.البريةالمناطقمنشاسعة

مواجهةفيحياتهمعنوالذود،وعائلاتهممنازلهم

.الحروبشنفيالأسلحةالأموتستخدمالأعداء.

منالمزيدتقتلالتيأسلحتهاتطويرفيالدولهذهوتستمر

البشر.

وخاصة-الأسلحةتطويرأنالناسمنكثيرويعتقد

لقدرتهانظرا،للإنسانيةتهديدايشكل-النوويةالأسلحة

.الشديدةالتدميرية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

نهايةفيالصلةذاتالمقالاتانظر،السلاحعنالمعلوماتمنلمزيد

.الناريالسلاحمقالة

أيضا:انظر

متفجر،كص!.يد.رآ

رودلباا

ن!.تي.ي!.لي

لتشظيا

قط.ن!.لتيا

لخرطوشا

البمرخ!

لتمهوكا

الحربة

الساطور

لسنكىا

السيص

قفجرات

الرصاصة

السوويالسلاح

الشردنل

الصمامة

الطوربيد

البارودقطن

أخرىسلحة

السكين

روخلصاا

لصولحانا

لفأسا

اللهبقاذفة

الموجهةالقذيفة

القنبلة

اليدويةالقنملة

يتالكورد

المفجر

النتروحلسرين

السفخقصبة

الدراسمدق

العمديةالمدية

المقلاع

المنجنيئ

الشمابية

علةذاتأخرىمقالات

البارودقرنالرصاصممبكبرج

الذخيرةمحزنالألغامحرب

الحربيةالمعداتالإشعاعيةالبيولوجيةالكيميائيةالحرب

هندسة،لمقذوفاتالذحيرةا

الإغريقيةالناربالسهامالرماية

السلاحدزعالتاريختبلماشعوب

ظهرعلىتحاربالجنودمنوحدةالخيالةسلاح

الضاربةالنطاقالواسعةالقواتهذهشكلت.الخيل

العصورفىالجيوشمنالعديدفيمهماجزءأالسريعة

سلاحأيضاوتسمى.العشرينالقرنمطعحتىالقديمة

المدافعتطويرتمقدكانالوقتذلكبحلول.الفرسان

فيأصبحالتيالمتقدمةالناريةوالأسلحةالاليةوالبنادق

تمفقدولذلكالخيالةمنكاملةوحداتتدميرمقدورها

الراكبة.الفرقتلكعنالاستغناء

فتراتخلالالواجباتمنآخربعددالخيالةقام

فكانوا.القتالإلىبالإضافةالقتالميدانفيالحروب

وبمرافقةالجيم!،معس!صاتبينالرسائلبنقليقومون

علىوالاستطلاعالاستكشافوبأعمالعامةبصفةالجيعق
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كالىالخيالةسلاحهجوم

()التكتيكاتالن!أحد

التيالمهمةالسسكرية

السرعةعلىاعتمدت

هريمةمنللتمكنوالمباغتة

درجت.المعاد!ةالقوات

حلالالمتحدةالولايات

القرلىسالثاليأصص!ا

استخدامعلىعشرالتاسع

حرودهافىالحيالةسلاح

عندالحمرالهحودضد

العربية.الحدود

بغاراتأغيامباتحركهلمحىالجيح!ومساعدةالأعداء،مواقع

تقدمهم.وتعوتالأعداءحركةتربكاستطلاعية

أغرسواوالمقدونبنالاشورلينقدماءاعتمد

فيالرومانفعلكماالخيالةعلىكبيرااعتماداوالساسانيين

أ!س!!االعصورفرساناشتهر.الميلاديالرابعالقرن

أررروخاولك!ونبلهمأضهماوبساوإقدامهمبشجاعتهم

منتحد!انتوراكبيهاالخيلتحميكانخطالتيالثقيلة

.الفرسانفعاليةمنودالتاليوالحركةالسرعة

عسكرياتكتيكاالفر!مانسلاحأوالخيالةهجومكان

الخيالةامشخدمالعدو.قواتلمباغتةالسرعةيعكسمهما

الميلاديعشرالتاسيعالقرنمنالثانيالنصف!خلال

ضدالأمريكيةالعسكريةالفرقهجومفيواسعةبصورة

الغربية.الجبهاتفيالهنود

عشرالثامنالقرنينخلالفعاليتهاأوجالخيالةبلغت

السريع.الخيالةهجومبتطوروذلكالميلادلين،والتا!ئكلشر

العسكريالتكتيكهذاالأوروبيةالجيوشاستخدمت

تحتالبروسيالجيشحاصةالفترةتلكفيكاملاا!عتخداما

نابليولىقيادةتحتالفرنسيوالجيم!الاكبر،فريدريكقيادة

تحطيماإلىتؤديماعادةالخيالةهجماتوكانت،اللأول

بامشخدامالهربعلىالمعارضةالقواتوتجبرالعدو.خطو!أ

الخيالةلدىالممضلالسلاحوكان.والسرعةالمباغتةعاملي

صئمماواحد،حدلهمنحنوهوسيفالضالعالسيف

الخيل.ظهرعلىلاستحدامهخصيصا

معركةفيالخفيفةالبريطهانيةالفرقةهجوميعد

عامفيحدثوقد،الخيالةهجماتأشهرمنبالاكلاوا

حملتخاطئلتقديرونتيجة.أغرماحربخلالأم854

عرضهامماالروسيةالمدافععلىمباشرةالبريطانيةالفرقة

فادحة.لخساش

الولاياتفىالحربفيرئيسياعنصراالحيالةأضحت

-1861)الأهليةالحربخلالالأمريكيةالمتحدة

منالثافيالنمعفخلالالخيالةواستخدمتأم(،865

ضدالقتالفىواسعااستخداماالميلاديعشرالتاسعالقرن

.الغربفيأغتالاجبهاتفيالهنود

والأسلحةالآليةوالبنادقالمدا!استخدامانتشارأدى

ما4191189الأولىالعالميةالحربخلالالشبيهة

للخسائر.تعرضهاوإلىأجتهافعاالخيالةتفقدأدإلى

بالتكتيكاتتقوموالمدرعةالميكانيكيةالوحداتأصبحت

علىأطلقوقد!عابقا،الحيالةبهايقومكانالتيالعسكرية

الخيالة.الأحيانبعضفيالوحداتهذهمثل

.النوويالسلاحانظر:.الدريالسلاح

(بمالحديثةالجيوش)ظهورالجشانظر:.ا!طنثح

الخيالة.سلاح

الرشالتق.المدفعانظر:.للطائراتالمضادالسلاح

د!طلاقالباروديستخدمسلاخكلافاريالسلاح

الأسلحةإلىعامةبصورةيشيروهو.القنابلأوالرصاص

.والمسدسات،الرشوبنادقكالبنادقالخفيفةالنارية

الثقيلة،الألةأط،الصغيرةالأسلحةاس!عليهاويطلق

الملدافع.باسماعادةإديهافيشار

كبيرا،أمكانصغيرابمناريسلاحأييتكون.الآلية

-3الحجيرة2-السبطانة-أ:أسامسيةأجزاءأربعةمن

فىكما،أملسطويلأنبوبوالسبطانة.المطرقة-4المهماز

كما،الداخليسطحهفيحلزونيةحزوزذوأو،الر!قبندقية

عندتقعنسبياواسعةفتحةفهيالحجيرةأما.البندقيةفي
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الناريةالأسلحةأنواع

آلىم!دلس

دوارمسدس

الموقة-
الشمطكاسة

الأحمص

رتاجيةبندقية

لححيرةالاخمز

اللأحمص

المهمازمدمجةبندقية

السسطالةالححيرةالمهمار

الأحمص

رققبندقة

المهمار

لمطرمةا

المسطكاسة

المطرقةاء

لاحمصا

الشحنةأيبمالذخيرةعلىوتحتوي)الترباس(المهمازمؤخرة

للسبطانةالخلفيالطرفقفلعلىالمهمازويعمل.المتفجرة

الناريةالألمسلحةأنواعوكل.الحجيرةفيبالذخيرةلتحتفظ

الحجيرةطريقهاعنتفتحأنيمكنماطريقةلهاالحديثة

وتستخدم.للأمانالنارإطلاقعندباحكاموتغلقلتعبئتها،

الرشاشة،المدافعأما.مغلقيةأولولبيةسداداتالثقيلةالمدفعية

بأسطوانةعادةفتزود،الأخرىالصغيرةوالأسلحةوالبنادق

إلىوينسحب،المقذوفينطلقعندمايغلقترباسأومعدنية

.أخرىمرةيعبأثم،الفارغالقذيفةخرطوشليطرحالخلف

قطعفىالحالهوكما،كهربائيةتكونفقد،المطرقةأما

زنبرك،الصغيرةالأسعلحةفىويوجد.الضخمةالمدفعية

ترباسخلالبارزةإطلاق)دبوس(إبرةبدفعيقوم)نابض(

الطلقة.فيموجودةحساسةتفجيركبسولةباتجاهالسبطانة

.الأمانلسينعليهيطلقخطافباتجاهالإطلاقإبرةترتد

التيالإطلاقإبرةالأمانلسينيحررالزناد،يسحبوعندما

وتقومالتفجير.كبسولةلتضرببدورهاالأمامإلىتنطلق

الطلقةفىالبارودبقيةبإشمعالالكبسولةمنلهبيةشرارة

منالطلقةألانفجاريالغازهذاويدفعغازا،مشكلا

السبطانة.

دولجنودومعهم،البريطانيونالجنودكان

الطلقاتالمتكررةأنفيلدلىببنادقمصلحين،الكومنولث

وقدأم(،819-191)4الأولىالعالميةالحربأثناء

البندقيةهذهوبقيت.ام209عامالبنادقهذهاخترعت

أثناءفىحتىمستخدمةطلقات01تحملخزانةلهاالتى

أم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

القرنفيالبارودالأوروبيونعرف.تاريخيةنبذة

عشرالرابعالقرنحلأنوما.الميلاديعشرالثالث

جسمأيلدفعاستخدامهيمكنأنهأكتشفواحتىالميلادي

.اليومنعرفهاالتىالناريةالأسلحةتطويربدأثم،كبيرةبقوة

أنهإلا،المدافعالأسلحةهذهمناخترعماأولوكان

يمكنالتيالخفيفةالناريةالأسلحةالناسطورماسرعان

حملها.

فىكبيرةتغييراتإلىالناريةالأسلحةاختراعأدى

الدروعتخترقصارتفالطلقاتبمالحروبميادين

لهجماتتتصدىالمحصنةالقلاعوكانت،التقليدية

والقسىوالحرابوالسيوفبالفؤوسالمسلحينالأعداء

هجماتأمامانهارتأنهاإلا،وسهولةيسربكلوالنشاب

المسدساتالجنودواممتخدمكالمدا!.،الجديدةالأسلحة

كانوقد.العتيقةالمسكيتوبنادق،القصيرةوالبنادق

،الأخرىتلوطلقةفوهتهامنالأسلحةهذهحشوعليهم

أنهاإلا،مصقولةوغيرثقيلةالأمملحةهذهأنالجنودووجد

.الحربفنونفيثورةأحدثت
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الميلاديعشرالسادسالقرنفيأجندقيةااخترعت

أمحياراتجعلالسبطانة،داخلحلزونيةحزوزلهاوكانت

كلمندقةأكثرالبندقيةجع!!مما.طيرانهأثناءيلفالناري

فيدخانلهليسمسحوقطورسبقتها.التىالأسلحة

المغلقةالخلفيةالتعبئةوحلت،الميلاديعشرالتاسعالقرن

ذلكبعدطورتثم.الخطرةالأماميةالتعبئةعنبدلآ

والمدفع،الطلقاتمتعددةالبندقيةمثل،أخرىأسلحة

.وا!سحدساتالاليةوشبهالآليةوالبنادق،الرشاش

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اضقيلاالمدفعاسدحيرةاالاروحط

شالقأاالد!اطصونالرلدبمدقية،البلمدريص

دعيةلداقيةلد،ليةل!صاقيةلبدا

اطس!تاطتفحرحاراندبندقية

المورتراطسدسالرلقبندقية

!و،لهراالمدفعرعلدا

منالتدميريةقدرتهيستمدسلاخالئوويالسلاح

تفجير.أدواتالنوويةالأسلحةوكل.طاقةإلىالمادةتحويل

والألغام،المدفعيةوقذائف،والقنابل،الصواريخوتشمل

سلاحأيمنتدميراأكثرالنوويةوالاسلحة.والطوربيدات

بمراحل.(نووي)غيرتقليدي

أيفئاتدعىانشطار،أسلحةمنالنوويةالأسلحةتتكون

أيضاوتعرف،نوويةحراريةوأسلحة،ذريةأسلحة

أسلحةوفى.الالتحامأسلحةأوالهيدروجينيةبالأسلحة

الب(نوياتتنفلقعندماطاقةإلىالمادةتحويليتمالانشطار

الأسلحةوفي.والبلوتونيوماليورانيومذراتمنمعينةأنواع

أزوأجتتحدعندماطاقةإلىالمادةتحويليتم،النوويةالحرأرية

.واحدةنواةلتشكلالهيدروجيننوياتمنمعينةأنواعمن

منقوةأكثرالنوويةالحراريةالأسلحةفإن،عامةوبصورة

الألمسلحةمنالعظمىوالغالبيةبكثير.الانشطارأسلحة

نووية.حراريةأجهزةاليومالنووية

انشطاريتينقنبلتينالنوويةالأسلحةبدايةكانت

الثانيةالعالميةالحربخلالالمتحدةالولاياتاستخدمتهما

المديشينعلىإلقاؤهماتمحيثأم(،49-ءأ)939

الفظيعالدماروأصبح.وناجازاكىهيروشيمااليابانيتين

اليابانقرارفيرئيسياعاملاالقنبلتانهاتانمسببتهالذي

استسلاموأنهىوحلفائها،المتحدةللولاياتبالاستسلام

حيثكبيرا،دماراهيروشيماقنبلةوسببت.الحرباليابان

شخص،.00001و.)00.07لينيتراوحعدداقتلت

يلزمكانولقد.المدينةمن2كمأ3حواليودمرت

التولويننيتروثلاثيمنمتريطن21لأ...حوالي

وأغلبالدمار.مننفسهالقدرلإحداث.(تي..إن)تي

منمرة04إلى8بحوالىأقوىالحاليةالنوويةالأسلحة

هيروشيما.قنبلة

وناجازأكيهيروشيماعلىتفجيرهماتمأصلتاناالقنبلتان

استخدامهماجرىاللتانالوحيدتانالنوويتانالقنبلتانهما

العالميةالحربمنذسيطرتالنوويةالقنابلولكن.الانحتى

.قوةالأكثرالعالملدولالعسكريالتخطيطعلىالثانية

والاتحادالمتحدةالولاياتمنكلامحتحوذتوقد

حتىالنوويةالعالمأسلحةمعظمعلى)سابفا(اسحوفييتى

وإسرائيلوفرنسا،بريطانيا،أنغير.ام199عام

تمتلكوالصين(المتحدةالولاياتمنمباشرة)بمساعدة

الهندانضمتأم899عاموفي.نوويةأسلحةأيضا

.النوويللسلاحالممتلكةأسدولاقائمةإلىوباكستان

.السلاحذلكلامتلاكتسعىأخرىدولوهناك

إلىالنوويةللأسلحةالهائلةالتفجيريةالقدرةقادت

حيازتها.دولةأيبام!ظنكانإذاماحولالاختلاف

نأالخبراءمعظميعتقد،الثانيةالعالميةالحربنهايةومنذ

العالمدولبينالسلامحفظعلىساعدقدالحربخو

الا!تخدامأنعلىيتفقونالخبراءكللكن.الكبرى

سوف،حربأيفيالضخمةالنوويةللأسلحةالمكثف

الدولسعتوقد.الدولمنللعديدواسعادمارأيسبب

وتقليل،النوويةالأسلحةعلىأصسيطرةاسماوراءطويلا

التيالإصلاحاتوأعطت.نوويةحربنشوبخطر

في)سابقا(السوفييتيوالاتحادأصشرقيةاأوروبافىبدأت

هذهجعلفيالأملالعشرينالقرنثمانينياتأواخر

التحقيق.ممكنةالأهداف

النوويةالأسلحةعملكيفبة

انشطارمنأضدميريةاقدرتهاتنتجالانشطار.أسلحة

ثلاثةهناكأنالمعروفومن.الذريةالنويات()انفلاق

هذهمثلفيللانشطارملائمةالذراتمنفقطأنواع

اليورانيومنطريذراتهىالذراتهذه.الأسلحة

البلوتونيومنظيروكذلك238-واليورانيوم،-235

للعنصرالذراتمنمختلفةأنواعالمشعةوالنظائر.-923

النظير.انظر:.نفسه

جسيم-نيوترونيرتطمعندماالنوويالانشطاريحدث

وأيورانيومذرةبنواةكهربائيةشمحنةلهليسذريدون

مادتهامنضئيلةنسبةتتحول،النواةتنفلقوعندما.بلوتونيوم

وأإضافياننيوترونانتطلقذلكإلىوإضافة.هائلةطاقةإلى

استمرتوإذا.أخرىنوياتتفلققدالنيوتروناتوهذه.ثلاثة

توفرحيث،الدعمذاتيمتسلسلتفاعليفثأالحمليةهذه

حدوثمنولابد.أخرىنوياتلفلقالومميلةمنفلقةنواةكل

.الانشطاريالانفجاريتملكيالمتسلسلالتفاعلهذامثل
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هذهمثلتحمل.المدىبعيدةالقذائفمناثنينإطلاقاليمينإلىالعلياالصورةتو!.المد!عيةوالمقذوفاتالقذائفىتضملالنوويةالأسلحة

)علىالصورةفيالموضحةالسحابةمتلالشكلفويةهائلةسحابةالأداةهذهمثلانفجارويحدث.يةللطقويةنوويةحراريةأدواتالقدائص

نووية.مدفعيةمقذوفات(اليمينأسفل)الممورةالقذ!،ذاتيهاوتزرمدفعيطلقأنيمكناليسار(.

الدعم،ذاتيانشطاريمتسلسلتفاعلتكونوتحطلب

تسمىللانشطارالقابلةالمادةمنمعينةكتلةمنأدنىحذا

تكفيلاالتىالضئيلةالكتلةوتدعى.الحرجةالكتلة

دونبالكتلةالدعمذاتيمتسلسلتفاعللإحداث

الحرجة.

طريقتينمنواحدةالانشطارأسلحةوتستخدم

المدفعنمططريقة-أ:حرجةكتلةلايجادأساسيتين

نمططريقةوفي.الداخلىالانفجارنمططريقة2-

شبيهجهازفيحرجتيندونقطعتينوضعيتمالمدفع

طرفىأحدعندالقطعتينإحدىوتستقرالمد!.بماسورة

القطعةمنمامسافةعلىتوصإلأخرىثمالسبطانة،

قوية،تقليديةمتفجرةشحنةخلفهاتوضعبينما،الأولى

تفجيروعند.الطرفينكلامنالماسورةسدإحكامويتم

دونالكتلةالتقليديةالمتفجرةالشحنةتدفعالسلاحشحنة

الكتلةوتصبح.الأولىعلىهائلةبسرعةالثانيةالحرجة

عنهينتجمماالحرجيةلمحائقةالفورعلىالناتجةالموحدة

انفجاروبالتالىالدعموذاتيسريعمتسلسلتفاعل

انشطاريةقنبلةالمتحدةالولاياتامستخدمتوقد.نووي

هيروشيما.فيالمدفينمطمن

دونكتلةجعليتمالداخليالانفجارنمططريقةوفى

وتوضعأصغر.حجمإلىبضغطهاحرجةفوقإلىحرجة

وسطفي،كرةشكلفيوهي،الحرجةدونالكتلة

المتفجراتمنكرويبنسقالكتلةوتحاط.السلاح

المتفجراتكلتنفجرالشحنةتفجيريتموعندما.التقليدية

كتلةإلىالكتلةالانفجارأتوتضغط.نفعسهالوقتفي

متسلسلتفاعليقعوهكذا.عاليةكثافةذاتحرجةفوق

استخدمتوقدالانفجار.يحدثثمومن،الدعمذاتى

الداخليالانفجارنمطمنانشطاريةقنبلةالمتحدةالولايات

ناجازاكي.في

منقدرتهاتكتسب.النوويةالحراريةالأسلحة

شمديدة.حرارةتحتالذريةالنويات)اتحاد(اندماج

منهيالنوويةالحراريةالأسلحةفيتندمجالتىوالنويات

)+؟نم.والتريتيوم)+2(الديوتيريومنظائرنويات

تزيدأو،تعادلحرارةالاندماجتفاعلاتوتتطلب

حوالي-الشمسلبفىالموجودةالحرارةتلك،على

هذهمثللبلوغالوحيدةوالطريقة.م51هلأ...لأ...

يتمذلكوعلى.انشطاريانفجاربوساطةهىالحرارة

انفجارنمطذاتبأداةالنوويةالحراريةالانفجاراتإحدأث

قتحررالانشطار،أداةتنفجروعندما.داخلىانشطاري

المركب،هذا.السلإحداخلمركئاتقذفنيوتروناتأيضا

ديوتريوممنيتالف-6،الليثيومديوتريديسمىالذي

ترتطموعندما.الليثيومنظائرأحدوهو-6وليثيوم

-
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الهيليومتشكل،6-بالليثيومالمسعتقةالنيوترونات

منوأزواجالتريتيومنوياتمنأزواجتندمجثم.والتريتيوم

ونواةواحدةتريتيومنواةمنوأزواجالديوتريومنويات

كميةوتتحول.هيليومنوياتلتكون،واحدةديوتيريوم

كميةإلىوتريتيومديوتريومنواةكلفيالمادةمنقليلة

ويم!ش.نوويحراريانفجارويحدث،الطاقةمنهائلة

بإحاطةالنوويالحراريالسلاحانفجار()قدرةنابخزيادة

حلاأ!-238اليوراليومنظيرمنبطبقة6-الليثيومديوتريد

الهيدروجينى.الانفجارعملية

النوويةالأسلحةتأثيرات

واسعةنوابخيالنوليالتفجيرلأدواتيكونأنيمحن

ميجا02يبلغناجلهاكانالأقدمالقنابلفبعض.التباين

المدفعنمطانشطاريةقنبلة

رادارهوائى

حا

سومرائيوا!هلى

!يومارليواسع!!أ

3م

ش!ل!!عأ3ى*برخير7ذد-"!،*كاش
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قنبلةتدعىالمدفعممطسانشسطاريةق!بلةدمرتهااليابانهيروشيما،

القحبلةساغاءإتم.أم459أعسطس6في)أعلى(الصغيرالولد

صحر،م465ارتماعإلىالقبلةوصلتوعمدما.92-بيالقماللقاذفة

اليوراليومسإسميساالشحمةهدهلدلعتلداخلها.شحمةرادارصدى

الانعحارمطلقا235،-اجررانيوماصأكبرقطكعةداح!!إلى235-

الانفحار.بعدهيروشي!اأعلاهالصورةوتمين.المووي

هوطنوالميجاهيروشيما.قنبلةمثلقنبلة1)054أوطن

مادةمنمتريطن00070.9يطلقهاالتيالطاقةكمية

للدقةن!ا،واليومتى(..إن.)تيالتولويننيتروثلاثي

يقلنابخلهاالنوويةالأدواتأغلبفإن،للصواريخالعالية

ميجاطن.أعن

والمبانيالبشرعلىالنوويالانفجارتأثيراتوتتباين

العواملهذهوتشمل.العواملمنأطعديدتبعا!ضيراوالبيئة

لس!إلأرضبالنسبةالانفجارونقطةوالتضاريسأ!قسا

سملاحالمحتملةأخأثيراتاالقسماهذايصفو.أصسلاحاونابخ

تأثيراتأربعةإلىالسلاحانفجاريؤديضخما.نووي

إشعاع3-حراريإشعاع-2انفجارموجة-أ:رئيسية

متخلف.نوويإشعاع-4أولينووي

الداخليالانفجارنمطانتنطاريةقنبلة

إ

حه!

يةلوو

ماسلو!ح!3،3ا

الداحلىالالفحارممطم!المتحطاريةقسلةأصابتها،اليابان،ناجازاكي

هذهفي.أم459أعسطص9في)أعلى(السمينالرجلقنبلةتدعى

مكود!لبفىالملوتوليومم!كرويا!راعاشحمةسحقت،القمبلة

اللبهداحررتمومى.والبولونيومللإريليومالكيحيائيةالعماصر

البلوتوليوم.فىالشطاريامتسلسلاتفاعلابدورهاأحدتت!وترو،ت

الا!حار.سعدلاجاراكيأعلاهالصورةتوضح
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نوويحربيرأس

3ليتيوميوتريدد

238سيوميورا

الانفجارأداةتمفجر.حرارينوويحرليلرأسممك!تصميم

ثم،الليثيومديوتريدمنالهيدروحيرنظائروتنتجالالشطارية

اليورانيومينشطربحيتنووياانفحارامحدثةالعناصرتلتحم

.الحريالرأسقوةمنويزيد-238

ناريةكرةبتكوينالانفجاريبدأالانفجار.موجة

حرارةتحتالساخنةوالغازاتالغبارمنسحابةمنتتألف

الغازاتتبدأايلانفجار،بعدالثانيةمنجزءوخلال.عالية

موجةأيضاتدعىانفجار،موجةوتكوينالتمددفي

الكرةعنبعيدابسرعةالموجةهذهوتتحركصد!ط.

.بشدةالمضغوطالهواءمنمتحركجدارمثل،النارية

ميجاانفجاريحدثهاالتيالانفجارموجةتنتقلأنويمكن

الثوانيخلالالارضىالمفرمنأكم9واحدطن

النقطةهيالأرضيوالصفرالانفجار.بعدالأولىالخمسين

الجو.فيالانفجارحدوثنقطةأسفلالأرضعلىالتي

منالنابخالدمارمعظمالانفجارموجةوتسبب

فغطاتسبب،الأمامإلىالموجةتتحركوبينماالانفجار.

ويمكن.العاديالمستوىفوقجويضغطوهوزائدا،

لتدميريكفيزائداينئضغطاأنواحدطنميجالانفجار

الأرضى.الصفرمنكمأ،6نطاقداخلالمبانيمعظم

يسببأنالانفجارهذامثلمنالزائدللضغطأيضماويمكن

حوالىنطاقفى،وعنيفمعتدلبينيتراوحللمبانىدمارا

موجةتصحبكذلك.الأرضيالصفرمنكما.

عنداسكم046سرعتهاتبلغقد،قويةرياحالانفجار

موجةستقتل،الأرجحوعلى.الأرضيالصفرمنكم.23

الصفرمنكم5حدودفيالبشرغالبيةوالرياحالانفجار

نطاقفيالاخرينالبشرمنالعديدوسيصاب.الأرضي

الأرضي.الصفرمنكمأ.

بنفسجيفوقإش!عاعمنيتكون.الحراريالإشعاع

امتصاصويتم.الناريةالكرةمنصادرأحمروتخطومرئي

الهواءفيالموجودةالذراتبوساطةالبنفسجيفوقالإشعاع

الأحمرتحتالإشعاعولكنطفيفا.ضررايسببوبذلك

بالجلدحروقاوكذلكللعينإصاباتيسببانقدوالمرئي

نسبةتراوحتهيروشيماوفي.الوهجحروقتسمى

الوهج.حروقمنالوفياتمن%03و%02بينالوفيات

القابليةذاتالموادالحراريالإشعاعيشعلأنأيضاويمكن

الجافة.النباتاتوأوراقالصحفورقمثل،للاششعالالعالية

ويطرح.هائلةحرائقإلىالموادهذهاحتراقيؤديأنويمكن

نوويةحربوقوععند،بأنهتقولنظريةالعلماءبعض

ضوءمنيكفيماحرائقهاعنالنابخالدخانسيمتص

لعدةالارضسطحمعظمحرارةدرجةلتنخفضالشمس

درجاتتؤديأنالعلماءهؤلاءويتوقع.السنةمنأشهر

والمسعةومجاعةالمحاصيلفيعجزإلىالمنخفضةالحرارة

وقد،النوويبالشتاءالمحتملالمفعولهذاويعرفالانتشار.

جويضبابوجودفعندبينا.تفاوتامفعولهيتفاوت

%اشدتهنسبةتكونأنيمكنالمفعولفإنمثلا،،خفيف

صافيا.الهواءيكونعندماعليههيمما

الحراريالإشعاعمفعولمنالشخصوقايةويمكن

والمبانيالجدرانمثل،شفافةغيرصلبةأشياءبوساطةالمباشر

تساعدأنيمكنلذلكوإضافةوالصخور.والأشجار

وقايةعلىالحرارةتعكسوالتيخفيفةألواناالملونةالملابس

الذيالحراريالإشعاعانإلا،الوهجحروقمنالشخص

منحروقايلحقأنيمكنواحدطنميجاانفجارينتجه

ضمنالمكشوفالبشريبالجلد)تقرحات(الثانيةالدرجة

الإشمعاعويستمر.الأرضيالصفرمنكما8نطاق

الإشعاعفإنوهكذا،.فقطثوان01لحوالىالحراري

والبلاستيكالخشبوقطعالثقيلةالمنسوجاتيفحم

يحرقها.لاولكنهالسميكة

الدقيقةخلالينطلق.الأولبمافوويالإشعاع

وأشعةنيوتروناتمنيتالفوهوالانفجار.بعدالأولى

وإشعاعاتالنيوتروناتتنبعثجاما.أشعةأنظر:جاما.

بقيةأماتقريبا.فوريةبصورةالناريةالكرةمنجاما

منالفطرتشبههائلةسحابةمنفتنطلقجاما،إشعاعات

يسببأنويمكنالانفجار.يكونهاالتيالمشعةالمواد

ويمنعالبشريةللخلاياوتدميراتورماالنوويالإشعاع

فيمكن،العاليةالجرعاتأماللخلايا،الطبيعىالتعويض

.الوفاةإلىتؤديمماأن
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منالشخصلهايتعرضالتيالضرركميةتعتمد

الشخصموقععلىحدماإلىالأوليالنوويالإشعاع

بسرعةالإشعاعشدةوتقل.الأرضيالصفرإلىبالنسبة

الانفجاراتكلففي.الأرضيالصفرعنابتعادهزادكلما

الأوليالإشعاعقوةتتراوح،المثالسبيلعلى،النووية

:منوتبين،الأرضيالصفرمنكمأ،5بعدعلى

الأرضي.الصفرنقطةعندالإشعاع

مندقيقةبعدينبعث.المتخلفالنوويالإشعاع

المتخلفالنوويالإشعاعيتألف!.الانفجاراتحدوث

بيتاجسيماتوجاماإشعةمنالانشطارعنالنابخ

أ!مادراالمتخلفالإشعاعيتكونبينما)إلكترونات(،

يرتطماوهو.أضيوتروناتامنأساساالاندماجبوساطة

التىالأخرىوالموادوالماءوانتربةالصخوربجسيمات

تصتى،لذلكولتيجة.الشكلأسفطريةأالسحابةمنهاتتألف

عائدةالجسيماتتسقطوعندما.مشعةالجسيماتهذه

الالفجارحدثوكلما.الذريبالغبارتعرف،الأرضإلى

ينتجه.الذيالغبارزادالأرضسطحمنقريبا

تصلأثقلجسيماتمنيتكونالباكرالذريالغبار

بعدالأولىوالعشرينالأربعالساعاتخلالالأرضإلى

مناشيحاتجاهفىكالباالجسيماتهذهوتسقطال!نفجار.

ال!!ائناتويقت!!أطغايةمشيعالباكروالغبار.الأرضىالصفر

.حادةبصورةيتلفهاأوالحية

خلاأ!الأرضإلىيصلالمتأخرالذريالغبار

بعد!شواتعدةإلىوالعشرينالأرلنيالساعات

تكولىما،كثيرادقيقةجسيماتمنيتالفوهوالانفجار.

صغيرةبكمياتالأمرنهايةفييسقطوقد،مرئيةغير

الذريالغباريسبب.الأرضمنواسعةمساحاتعلى

فقط.الحيةللكائناتالمدىطويلإشعاعياتلفاالمتأخر

.الذريالغبارانظر:

النوويةالعيدانوأسلحةالإستراليجيةالأسلحة

الأسلحةأرئيسي!ت:نوعينإلىالأسلحةتقسيميمكن

النووية.الميدانأسلحة2-النوويةالإستراتيجية

أساسامصممةوهي.النوويةالإستراتيجيةالأسلحة

أرضداخلأهدافعلىبعيدةمسافاتمنهجوملشن

تطلقهاالتيوالقذائفالقنابلالأسلحةهذهوتضمالعدو.

التىالقذائفتشمل.كذلكالمدىالبعيدةالقاذفات

أهدافإلىمتفجرةأدواتإطلاقعامةبصورةتستطيع

هذهوبعض.الإطلاقموقعمنكما0)005علىتربو

متمركزالآخروبعضها،الأرضعلىمتمركزالقذائف!

الإستراتيجيةالقذائفوتشمل.الغواصاتفيالبحرتحت

والقذائفللقاراتالعابرةالبالستيةوالقذائفالنووية

انظر:كروز.وقذائفالغواعحاتمنالمنطلقةالبالستية

الموجهة.القذيفة

الرؤوسمنعددلهاأضوويةاالإستراتيجيةأغذائ!اوبعض

موجهةمتفجرةموادمنهاواحدكلويحمل،النوويةالحربية

القذائ!الحربيةالرؤوسهذهوتدعى.منفصلهدفإلى

)ميرف(.والأهدافالرؤوسمتعددةللقاراتالعابرة

أسلحةتدميرالنوويةالامشراتيجيةالأسلحةوتستيم

اقتصادتمزيقأيضاوتستطيعتعطلها،أوالنوويةالعدو

الاجتماعية.منظومتهأوالعدو

للاستخداممصممةوهي.النوويةا!ليدانأسلحة

الجغرافيةالمساحةوهو،عسكريميدانقنصاأداخ!

أسلحةوتدعى.تقليديةحربفيهاتق!ومأضىاأ!اسعةا

بالأسلحةأيضاالمدىأعصيرةاأوالصغيرةأضوويةاالميدان

النوويةالميدانأسلحةالمشخدامويم!ش.النوويةالتكتيكية

حملةأو،معركةخلالالتقليديةأغواتاعلىللهجوم

النووية.العدوميدانأسلحةعلىللهجومأو،عسكرية

متوسطةالبالستيةقذائفأضوويةاالميدانأسلحةوتشمل

الموجهةالصواريخأيضاتضمكماكروز.وقذائف،المدى

المدفعيةوقذائف،الموجهةغيرالصاروخيةوالقذائف

المدفعيةوبعفقذائف.والطوربيداتأضوويةاوالأأمخام

انشطار.أسلحةهيالأقدما

العسكريالتخطيطفيالنوويةالأسلحة

بدأتعندمامباشرةالأولىالنوويةصئالألمملحةتم

يتصدران)سابقا(السوفييتيوالاتحادالمتحدةأ!لاياتا

فيما-الدولتينبينالتوتروأسهم.القياديةالعسكريةالقوى

ايلأسلحةمنالدولتينترسانةنموفيكبيرحدإلى-بعد

السوفييتيوالاتحادالمتحدةالولاياتوصارت.النووية

ويناقشتقريبا.النوويةالعالمأسلحةكليمتلكان)سابقا(

الولاياتترسانةنموخلفالكامنةالألحمبابالقسمهذا

وتركيبها.النووية)السابق(السوفييتيوالاتحادالمتحدة

العضرينالقرنثلاثينياتمختصفممذ.المتحدةالولايات

الهجوميةالجويةالقوةأمري!صونعسكريونمخططوناعتبر

لإنهاءمعتدأيضدالضربةلرد-الحربنشوبعند-ومميلة

هؤلاءاعتقد،الثانيةالعالميةالحربوقبل.بسرعةالحرب

حاملةفإن،الحربمعتديةدولةتبدأأنبعدأنهالخططون

ومدمرةسريعةضربةتوجيهتستطيعبالقنابلمدججةطائرات

الحربوخلال.الصراعتنهيوبذلك،المعتديأرضضد

المتحدةالولاياتالجويةالقوةنظريةقادت،الثانيةالعالمية

إلا.واليابانألمانياعلىالتقليديةالقنابلمنهائلةأعدادلإلقاء

ولم.الحربينهلمالقسابلهذهلممببتهالوامئالذيالدمارأن

قبلمنحاسمةبصورةجيشها،هزيمةبعدإلاألمانياتستسلم
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إلقاءبعدإلاتستسلمفلمااليابانأما.البريةالحلفاءقوات

وناجازاكى.هيروشيماعلىنوويتينقنبلتين

نأالمتحدةبالولاياتالجويةالقوةن!يةمؤيدوواعتقد

أثبتقداليابانضدالنوويةللقنابلالناجحالاستخدام

لأنونظرا-النظريةلهذهونتيجة.الجويةالقوةنظريةأخيرا

منوصيانتهاصنعهافيبكثيرأرخصالنوويةالأسلحة

بسرعةالنوويةالأسلحةأصبحت-التقليديةالأسحلحة

الأمريكية.العسكريةللقوةالرئيسيالمصدر

الولاياتتبنتالعشرينالقرنخمسينياتمنتصفوفى

ونصت.الشاملالانتقامتدعىنوويةأسلحةسياسةالمتحدة

بتوجيهالسوفييتيةالقواتقامتإذاأنهعلىالسياسةهذه

المتحدةالولاياتلمصالحبالنعسبةحيويةمنطقةأيإلىضربة

بتوجيهبالردتقومأنالمتحدةللولاياتيمكنفإنهوحلفائها،

العدو.أرضضدضربة

سياسةاستبدالتمالعشرينالقرنستينياتأوائلوفي

السياسمةلهذهووفقا.الشاملالانتقامبسياسمةالمرنالرد

الأسلحةباسمتخدامالعدوعلىالمتحدةالولاياترديبدأ

العدو،هزيمةعنالقواتهذهعجزتإذاثم،التقليدية

وتشن.النوويةالميدانأسلحةالمتحدةالولاياتتستخدم

النوويةالإستراتيجيةبالأسلحةهجوماالمتحدةالولايات

الوحيد.السبيلهويكونعندمافقط

بنى،العشرينالقرنثلاثينياتمنذ.السوفييتىالاتحاد

العسكريةإستراتيجيتهمالسوفييتالعسكريونالخططون

الأمريكيينللمخططينوخلافا.العميقةا!لعركةنظريةعلى

كردالجويةالقوةاستخدامعلىإسراتيجيتهمركزواالذين

أمدمنذركزوا،المسوفييتالخططينفإن،الهجومعلى

فيالمتوافرةالأسلحةلجميعالمشتركالاستخدامعلىبعيد،

الخططونوفضلالعدو.قواتضدوكاسحمبكرهجوم

معظمويعتقدمباغتا.الهجومهذامثليكونأنالسوفييت

وفي.النوويةالأمملحةتشملالضربةهذهمثلأنالخبراء

بتوجيهالسوفييتيةالقيادةبدأتأم889عامأواخر

.الدفاعإلىالهجوممنالتخطط

،أم199حتى،السوفييتيةالسمكريةالترسانةوظلت

أسلحتهتتكونوكانت.العميقةالمعركةنظريةتعك!م!

علىمتمركزةصواريخمنمعظمهافيالنوويةالإستراتيجية

الأرضيةالصواريخقواتتشلأنالممكنمنوكانالبر.

)هجومالأولىالفربةفيمنهاجزءاالأمريكيةوالقاذفات

أول(.نووي

النوويةالأسلحةعلىالسيطرة

لكلالتفجيريةالقوةمجموعزادأم،459عاممنذ

الجسيمةللمخاطرونتيجة.هائلةزيادةالنوويةالعالمأسلحة

عديدةمحاولاتجرت،النوويةبالأسلحةالمرتبطة

هيعليهاللسيطرةالرئيسيةالمبادئوكانتعليها.للسيطرة

الأسلحةتجاربعلىقيودووضع،الردعإمشراتيجيات

وانتشارها.وأعدادهاالنووية

الأسلحةتمتلكالتيالدولمنعإلىالردعيشير.الردع

علىئمةقاتكونأنويمكناستخدامها.منالنووية

.الدفاعأوالهجوم

نوويةقوةامتلاكأنعلىتقومالهجوميالردعنظرية

مانعأفضلسيكونمتعاديتيندولتينجانبمنضخمة

قوةكلتكونأنويجب.البلدينبيننوويةحربلنشوب

يكفيما-أولىضربةأعقابفي-يبقىبحيث،ضخمة

أرضإلىساحقةضربةلتوجيهالمدافعالطرفأسلحةمن

إذاأنهللعدوالجازمالاعتقادعلىالنظريةوتعت!دالعدو.

شديد.لدمارنفسههوفسيتعرضنوويا،هجوماوجه

دفاعالدولتينلكلايكونألايجبأنهالخبراءبعضويرى

وقعت،ام729عاموفي.النوويةالضربةضدرئيسي

تحدمعاهدة)سابقا(السوفييتيوالاتحادالمتحدةالولايات

دفاعية.صواريخالدولفنمنأينشرمن

الدفاعىالردعتعزيزينبغىأنهآخرونخبراءويقترح

لشنالمدافعقواتمنيكفيماتحميدفاعيةأنظمةبإضافة

.وفعالمضادنوويهجوم

الضربةضدالدفاعأنعلىتقومالدفاعيالردعنظرية

وتعتمدكبيرا.نووياهجومايمبعالذيالوحيدهوالأولى

لمإذابالهجوميقوملنالعدوبانالاعتقادعلىالنظريةهذه

توجيهعلىالخصمقدرةتدميريستطجعأنهفيواثقايكن

نأيمكندفاعبلدأيلدىوليسمضاد.نوويهجويم

والاتحادالمتحدةالولاياتأنإلا،الشكهذامثليوجد

تركزانعديدةأعوامطوالظلتا)لمسابفا(السوفييتي

شرعتام839عاموفى.دفاعيةأنظمةحولأبحاثهما

برأممبادرةعلىالبحثيةجهودهاتركزالمتحدةالولايات

الاستراتيجي.الدفاعمبادرةانظر:.الاستراتيجيالدفاع

مندلحدتسعىالدولظلت.التجاربمنالحد

الإشعاعاتمنوالبيئةالبشرلوقاية،النوويةالتجارب

ما639عاموفى.النوويةتطويرالأسلحةولتأخير،النووية

والولايات)سابقا(السوفييتىوالاتحادبريطانياتفاوضت

التجاربمنللحدرئيعسيةمعاهدةأولحولالمتحدة

واتفق.المحدودةالتجاربحظرمعاهدةوهي،النووية

فيالنوويةالألمملحةتحربةعدمعلىالمعاهدةعلىالموقعون

علىالحوشمولمالماء.تحتأوالخارجىالفضاءوفىالجو

فقط.الأرضتحتالتجارب

والاتحادالمتحدةالولاياتاتفقتأم749عاموفي

علىناتجهايزيدمتفجرةأدواتتجربةعدمعلىالسوفييتى
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تطلقهاالتيالطاقةكميةهوطنوالكيلوطنا.كيلو015

.تى(.إن.)تيالتولويننيتروثلاثيمنمتريةأطنان709

تشم!!التيالمعاهدةعلىالبلدينمنأييصادقولم

إلا.التجاربلحظرالابتدائيةالمعاهدةوتدعى،الاتفاقية

العامة.لخطوطهاالتقيدعلىاتفقتاالدوأضينكلتاأن

الأسلحةانتشارمنعجهودإلىيشيرالانتشار.عدم

اختيالرئيسيةوالمعاهدةتمتلكها.لاالتيالدولإلىالنووية

معاهدةتدعىالنوويةالأسلحةانتشارلوقفوضعهاتم

المتحدةالأمموافقةتمتوقد.السوويةالأسلحةانتشارعدم

أكثرعليهاصادقتالحينذلكومنذ.أم689عامعليها

دولة.175من

علىالسيطرةمحاولاتبدأتالأعداد.منالحد

)سابقا(السوفييتيوالاتحادالمتحدةالولاياتأسلحةأعداد

،هماالمحادثاتمنسلسلتانووفرت.أم079عامحوالي

أت(،)ساالالمشراتيجيةالأسلحةمنالحدمحادثات

)ستارت(الأستراتيجيةاالأسلحةتخفيضومحادثات

والاتحادالمتحدةأ!لاياتالمفاوضاتاللازمالإطار

)سعالقا(.السوفييتي

حعسبحدودوضعسالتمحادثاتوامعتهدفت

أعلىوحدودالأسلحةلبعضوقتهاالقائمةالمستويات

،-أسالتاتفاقيتيعنالمفاوضاتوأثمرتلغيرها.

كلتاصادقتوقدأم،979وأم729عامي-2وسالت

الأمريكيالنوابمجلسأنإلا،-أأتساعلىالدولت!ت

الاتحادغزوأعقابفي-2سالتعلىالمصادقةرفض

ول!ش.أم979عاملأفغانستان)السابق(السوشييتي

السوفييتىوالاتحادالمتحدةالولاياتمنكلتقيدت

-2.سالتوضعتهاالتيالبنودبأغلب)السابق(

مستهدفةأم،829عامستارتمحادثاتولدأت

كلبهاتحتفظالتيالأسلحةمنالكليةالخزوناتتخفيض

المتحدةالولاياتحكومتاوقعتأم199عاموفي.دولة

ستارتمعاهدةعلى)سابقا(السوفييتيوالاتحادالأمريكية

كلالدىالمدىبعيدةالنوويةالقذائفبخفضتقضيالتي

03%.بنسبةالجانبين

القيادةإلىجورباتشوفميخائيلوصولوأحدث

بينالعلاقاتفيتحسنبدايةأم85!عامالسوفييتية

جورباتشوفوقعأم687عاموفي.والغربالشرت

الأسلحةمعاهدةريجانرونالدالأمريكيوالرئي!

بالتحلصال!تفاقيةهذهوتقضي.المدىمتوسطةالنووية

المنطلقةوالأمريكيةالسوفييتيةالنوويةالقذائفجميعمن

كم.05.5و.005بينمداهايتراوحالتيال!رضمن

يونيوأمناعتباراالمفعولساريةالاتفاقيةوأصبحت

.أم88!

الشرقيةأوروباح!صماتانهارتمأ98!عاموفي

القواتاستخدامجورباتشوفرفضوقد.الشيوعية

هذاوأدىالتحرر،عمليةسحقفيالتقليديةالسوفييتية

أوروباغربعنأ!سوفييتىاالتهديدخطررفعإلىالرفض

ضخمة.نوويةترساناتعلىالمحافظةأإالحاجةمنوقلل

والاتحادالمتحدةالولاياتوقعقم،0991نوفمبروفي

الأسلحةمعاهدةأخرىدولةوعشرون،العسوفييتي

.الباردةالحربعمليابذلكمنهيةأوروبا،فيالتقليدية

حلتمام،199مارسنهايةوفي.الباردةالحربانظر:

لمنظمةالمقابلالشرقيةالكتلةحلفوهووارسو،حلف!

التقليديةالأسلحةمعاهدةوبقيت.الأطلسيشمالحلف

الدولجميعقبلمنعليهاالمصادقةانتظارفيأوروبافى

الحربأنيبدول!شعليها،الموقعةوالعشرينالاثنت!ت

انتهت.قدأجاردةا

كباربهقامفاشلانقلابأدىأم199أغسطس!وفى

أعمقإلىجورباتشوفباشئيسأ!لإطاحةاشوسالمسؤوأين

فقدإذ،الإطلاقعلىالسوفييتيالاتحادشهدهاتغييرات

والقوات،المركزيةالحكومةعلىمحيطرتهالشيوعيالحزب

منالمزيدالسوفييتيةالجمهورياتواكتسبت،المسلحة

حولتساؤلاتالواسعةالتغييراتطرحتوقد.الاستقلال

السوفييتية.النوويةالأسلحةعلىيسيومن

جورجالأمريكيالرئيسأعلنأم199لممبتمبروفي

جميعالخدمةمنستلغيالمتحدةالولاياتأنبوش

طائرأتتحملهاالتيتلكعدا،الت!ضيكيةيةالنورأسلحتها

وبعضالأرضيةالنوويةأسلحتهاجميعوستدمر،معينة

إعلانوجدوقد.والطائراتالسفنمتنعلىالتيتلك

مسبقةسوفييتية-أمريكيةمفاوضاتدونتمالذيبوش،

فقد.جورباتشوفالسوفييتيالرئيسمنسريعاتجاوبا

المعركة،ميدانأسلحةتدميربإعلانبوشتدابيرجارى

والقاذفات،الالمشراتيجيةالصواريخمئاتمنوالتخلص

نوويةأسلحةإنتاجإيقافأعلنكذلك.المدىبعيدة

تحتالنوويةالتجاربعلىعاملمدةح!مع،جديدة

حولالمتحدةالولاياتلمناقشةوالا!عتعداد،الأرض

النووية.بالقذائفهجماتلتفاديمشتركةأنظهمة

الأ!ملحةعدديصبعأنجورباتشوفالرئيسواقترح

%08بنسبةأقل،المطافنهايةفي،الجانبينلدىالنووية

.ستارتحددتهمما

تاريخيةنبذة

الأساسيالتركيبفهمالعلماءاكتعسب.البدايات

،أم389عاموفي.العشرينالقرنأوائلمنذأسلذرة

إطلاقيسبباليورانيومنواةفلقأنالباحثوناكتشف
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انظر:،الذرةلأبحاثالمبكرللتاريخبالنسبة.كبيرةطاقة

النووية.الطاقة

مأ939عامأوائلبحلول.الثانيةالعالميةالحرب

بالتطبيقاتدرايةعلىالأمريكيونالفيزيائيونأصبح

خيفةمتوجسينوأصبحوا.النوويةللطاقةالكامنةالعسكرية

سلاحبتطويرالنازيةألمانياقيامإمكانمنخاصةبصفة

المولدالألمانيالعالمساعد،أم939أغسطسوفي.نووي

فرانكلينالمتحدةالولاياترئيستنبيهفىأينشتاينألبرت

الانشطارفىالكامنةالعسكريةالتطبيقاتإلىروزفلت

سبتمبر3فيالثانيةالعالميةالحربوبدأت.الذري

ديسمبرفيالحربالمتحدةالولاياتدخلتثمم،9391

الولاياتحكومةأنشأتأم249عاموفى.أم149

وصنعها.أنشطاريةقنبلةلتصميممانهاتنمشروعالمتحدة

مانهاتن،مشروععلماءقامام459يوليو61وفي

أولبتفجيرأوبنهايمر،روبرت.جالأمريكيالفيزيائيبقيادة

بموقعتفجيرهاتمالتي،الأداةوكانت.تحريبيةنوويةأداة

نيومكسيكو،فىآلاموجوردو،منبالقربترينتيتجارب

كيلو22تزنالداخليالانفجارنمطمنانشطاريةأداة

بأنهالمتحدةالولاياتقادةالناجحةالتجربةوأقنعتطنا.

الانشطارية.الأسلحةصنعيمكن

المتحدةالولاياتالمشخدمتهنوويسلاحأولوكان

يبلغنابخلهاالمدفي،نمطمنانشطاريةقنبلةاليابانضد

92-بيطائرةمنالقنبلةإلقاءوتمطنا.كيلو13حوالى

وبعدها.أم459أغسطعر6فىهيروشيمامدينةعلى

22-انشطاريةقنبلةأخرى92-بىطائرةألقتأيامبثلاثة

ناجازاكي.علىالداخليالانفجارنمطمنطناكيلو

لكن،المدينتينكلتاكبيرحدإلىالقنبلتانهاتانودمرت

ماالصغيرةالقنبلةقتلتفقدكثيرا.اختلفتالقتلىأعداد

هيروشيمافيشخص001!...و000.07بينيتراوح

قتلتفقدالأكبرالقنبلةأما.مسطحةبتضاريحهرتتميزالتي

بتضاريستتميزوالتي،ناجازاكيفي000.04حوالي

منالمدينتينكلتافى،آخرونأشعخاصومات.جبلية

وافقتأم،459أكسطس41وفي.والإشعاعالإصابات

الثانية.العالميةالحربمنهية،الاستسلامعلىاليابان

القرنأربعينياتأواخربحلول.الباردةالحرب

المتحدةوالولاياتالسوفييتيالاتحادبينالتوترقاد،العشرين

تطويرخلالهاوتم.الباردةبالحربيعرفمريرصراعإلى

النووية.الأسلحةمنالعديد

نبيطةبتجربةالسوفييتيألاتحادقامأم949عاموفي

،ام9ء2عاموفي.المتناميالتوتروسطفيانشطارية

أداةالمتحدةالولاياتفجرت،الكوريةالحربخلال

أولبتفجيرالسوفييتيألاتحادقامثم.تجريبيةنوويةحرارية

وخلال.ام559عامالنوويةالحراريةالأسلحةفئةمنأداة

السوفييتيالاتحادبنىالعشرينالقرنخمسينياتمنتصف

مأ579عاموفي.النوويةبالصواريخمزودةغواصاتأول

قواعدمنللقاراتعابرةبالستيةقذيفةأولبتجربةقام

قواعدمنللقاراتعابرةأمريكيةقذائفأولأما.أرضية

كذلك.ام959عامللعملجاهزةأصبحتفقد،أرضية

البالستيةقذائفهاأولبتدشينالمتحدةالولاياتقامت

حصلتكما.ام959عامالغواصاتمنالمنطلقة

المركباتعلىالسوفييتيالاتحادثم،المتحدةالولايات

القرنسبعينياتفيالمستقلللتوجيهالقابلةالمتعددة

العشرين.

مواطنياحتجاجاتتعاظ!تالباردةالحربوخلال

وطالب.النوويةالأسلحةسباقضدالغربيةالدولبعض

منالحدأي-النوويبالتجميدالمحتجينمنالعديد

ووقف-حينذاكالقائمةمستوياتهاعندالأسلحةترسانات

النووية.للأسلحةوالنشروالتطويرالتجاربمنمزيدأي

فيالتقدمأضعفالعشرينالقرنثمانينياتمنتصفوفي

.الاحتجاجاتتلكستارتمحادثات

العلاقاتفيالتحسنأعقابفى.الأخيرةالتطورات

فىالقلقتحول،السوفييتيوالاتحادالمتحدةالولاياتبين

إلىشاملتقليديهجوممنخيفةالتوجسمنأوروبا

ويتوقع.العسكريوبالتالي-السياسيالاستقرارضمان

العسكريةالترساناتحجمتقليلالعسكريونالمحللون

الأسلحةتظلأنالمتخصصينمعظميتوقعلكن.النووية

أوروبافى-السياسيةالتوتراتمنعفىتعساعدالنووية

رئيسية.حربإلىالتطورمن-وسوأها

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القمبلةالألغامحربالمتحدةالأم

الجويةالقواتالأطلسىش!الحلفالبحرية

حازاكينالنووياالحتشاءدواردإتلر،

وشيماهيرصةلغواالجيمقا

235اليورانيومالموجهةالقديفةالحرب

الموضوعصرعنا

النوويةالأسلحةعملكيفية-أ

الانشطارأسلحة-أ

النوويةالحراريةالأسلحةب

النوويةالأسلحةتأثيرات-2

الأولىالنوويالإشعاع-حالانفجارموحة

المتخلفالنوويالإشعاع-دالحراريالإشعاع-ب

النوويةالميدانوأسلحةالإشراتيجيةالأسلحة-3

النوويةالإستراتيجيةالأسلحة

الموويةالميدانأسلحة-!
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العسكريالتخطيطفيالنوويةالأسلحة-4

المتحدةالولايات-أ

السودييتيالاتحاد!

النوويةالأسلحةعلىالسيطرة-5

الانتشارعدم-جالردع

الأعدادمرالحد-دالتحار!م!الحد!

تاريخيةنجذة-6

أسئلة

؟لوزيحرارىحهارأوأ!تفحيرتممتى-أ

انبمترية؟الحلاياع!الوويالإلتمعاعيؤتركيرو-2

!ط!علىاطتحدةالولاياتألقتهاالاسثمطاريةالقماللم!لوعأي-3

و،حازاكي؟هيروشيمامن

يةالعس!للقوةاالأساسىالم!درالوويةالأسلحةأصسحتلمادا-4

؟المتحدةللولاياتالاصتراتيحية

؟النوويالسلاحتحاربم!للحدالدولستلماذا-5

؟الالتحاملتماعلاتاللارمةالعاليةالحرارةتحقيهتتم!يص-6

الحراريوالسلاحالمحس!الإشحاعسلاحبيرالاحتلافاتما-7

؟التقليديالنووي

محموعاتمنأيعلىيطلةىأسماثوون

أورولا.فيأمعفمهايعيشالتيأعديدةاالشعوب

يتكلمونوهم.نسمةمليون275حواليوالسلافيون

السلافونية.أو،السلافيةاللغاتتسمى،متشابهةبلغات

في،عام0005علىيزيدمامنذاسملافيينأقدمعالق

وجنوبأوكرانيا،غربيشمالمنجزءاالانتشكلمنطقة

منأخرىأجزاءإلىاسحلافيونوهاجربولندا.شرقي

كما.م005و002بينماالواقعةالسنواتفيأوروبا،

الحاضر،الوقتفيتشكلالتىالمناطقفي،بعضهمامعتقر

السلافيونأماأوروبا.ووسطوشعرقيروسيا،غربي

شرقيجنوبفيالواقعةالمنطقةإلىهاجرواالذينالاخرون

البلقانيين.باسمايعرفونأصبحوافقدأوروبا،

السلافيونأقام،الميلاديالتاسعالقرنوخلال

ووسطشرقيشعوبوحدتالتى،المورافيةالإمبراطورية

المجريةالشعوبألحقتم609عاموفي.مرةلأولأوروبا

أصبحت،الحينذلكومنذ.الإمبراطوريةبهذهالهزيمة

القوىمنعددحكمتحت،السلافيةالشعوببعض

البيزنطيةالإمبراطوريةذلكفيمتضمنة،الأجنبية

وألمانيا.المجر،-والنمسا،المقدسةالرومانيةوالإمبراطورية

العالميةالحربانتهتأنبعدأم189عاموفي

مثل،مستقلةدولآالسلافيونأنشأ،الأولى

وألحقت.يوغوسلافياودولةوبولندأ،تشيكوسلوفاكيا،

العالميةالحربخلالالسلافيةالدولبهذهالهزيمةألمانيا

م(.5491-91)93الثانية

مجموعاتثلاثفيالسلافيينالمؤرخونويصنف

وهذا،الجنوبية3-الغربية2-،الشرقية-أ:هيرئيسية

هذهفيهاتعيم!التيالمناطقأساسعلىمبنيالتصنيف

.الشعوب

البيلوروسيين،منويتكونون.الشرقيونالسلافيون

تأثرولقد.والأوكرانيين،والروس،البيضالروسأي

البيزنطية.الإمبراطوريةبثقافة،بقوةاكشرقيوناسملافيون

الأميرتزوجم889عاموفي.البيزنطيةالإمبراطورية:انظر

بيزنطية،بأميرة،الروسيينالسلافيينحاك!ا،الأولأفلاديمير

الذينالناسمعظمتحوللهذا،ونتيجةدصرانيا.وأصبح

معظمينتميالحاضر،الوقتوفي.النصرانيةإلىيحكمهم

الشرقية.الأورثوذكسيةالكنائسإلىالشرقيينالسلافيين

علىتشتملمجموعةويكونون.الغربيونالسلافيون

وهموالونديين،والبولنديين،والسلوفاكيينأضشيكي!تا

ويعي!ق.اللوساطيينأوالصورببشعوبأيضاالمعروفون

تمكن،التاسعالقرنوخلال.الشرقيةألمانيافيأ!لديونا

ميثوديوسوثانيهماسيريلأولهمايدعى،يونانيانراهبان

النصرانية.إلى،الغربيينالسلافيينمنالكثيرتحويلمن

باليونانية،تتم،الكنائسيةالصلواتصالتالأثناءتلكوفي

ولكن.القليلينسوىيفهمهايكنأ3أضيا،اللاتينيةأو

السلافية،باللغةالصلواتيقيمانكاناوميثوديوس،سيريل

السلافونيةاللغةالحاضرالوقتفىعليهايطلقالتي

القديمة.الكنسية

الغربية،أوروباشؤونفيالغربيينالسلافيينتدخلومع

الكاثوليكية.الرومانيةبالكنيسةمتأثرينأيضا،أصبحوافقد

فيبقوةالتأثيرمن،الكاثوليكيةاشومانيةأعنيسةاوتمكنت

الحاضر،الوقتوفى.القرونعبرالغربيةالأوروبيةالحضارة

الرومانية.الكاثوليكيةيعتنقونالغربيينالسلافي!تمعظمأصبح

منتتكونمجموعةوهم.الجنوبيونالسلافيون

والصربيين،،والمقدونيين،والكرواتيين،البلغاريين

عددتحول،الميلاديالتاسعالقرنوخلال.والسلوفينيين

أيديعلى،النصرانيةإلى،الجنوبيينالسلافيينمنكبير

هؤلاءفإن،ذلكومع.وميثوديوس،سيريلمنكلأتباع

وفي.البيزنطيةبالثقافةأيضا،بقوةتأثرواقد،السلافيين

للكنائسالجنوبيينالسلافيينغالبيةتنتميالحاضرالوقت

المجموعةهذهأعضاءمعظمويعيش.الشرقيةالأورثوذكسية

عربيا.بولندا؟بلغاريابمان!:.البلقاندولفي

.التشيكيون،سلوفاكيا:أيضانظرا

ومن.القلاقلوغيبةوالسكينةالهدوءحالةاووم

غيبةالسلاميعنيوالسيامميةالعسكريةالنظروجهة

العنف.وأعمالالحروبمثل،العنيفةالاضطرابات
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إنهإذ،الشعوببينالتامالانسجاموجودذلكولايعني

،الصراعمنأشكالفيالناسيدخلالسلموقتفيحتى

والحملاتالرياضيةوالمبارياتوالقضاياالمناقشاتمثل

نأفيالتاريخعبرأصشعوبامعظمرغبتولطالما.الانتخابية

الخلافاتحلإلىالإسلامدعافلقد.الدائمالسلاميسود

فاجنحللسلمجنحواهـان):تعالىاللهقال.السلميةبالطرق

القرانينصوهكذا6.أ:الأنفال!اللهعلىوتوكللها

طرفىأحددعاإذاالسلامإلىالاحتكامعلىالكريم

فييدعونوالرومانالإغريقوكان.ذلكإلىالصراع

العالمأننجدذلكومع.العنفونبذالأخوةإلىتعاليمهم

ماوغالبا.السلاممنبفتراتالزمانقديممنذنعمقلما

الأقلعلىالحروبعايشتقدالقرونعبرالشعوبتكون

المحاولاتالمقالةهذهفيونتناول.السلامعايشتمابقدر

الخلاصلتحقيقالحاضرفيوتبذلالماضيفيبذلتالتى

.الحروبمنالدائم

السنينعبرالسلامصنعجهود

العالم.كانالقديموالرومانيالإغريقىالعالم

عليهايطلقالمستقلةالمناطقمنعددمنيتكونالإغريقي

فيتدخلالمدن-الدولكانتماوكثيرأ.ا!لدن-الدول

وكونمنهاعددتجمع،لذلكونتيجةبعضها.معحروب

.الحروبمنللحدالأولىالمحاولاتإحدىيعتبرتنظجما

الأمفكتيونية،العصبةاسمعليهأطلقالذيالتنظيمهذا

آخرعضوايدمرأنالتنطمفيعضوأيعلىيح!كان

.المياهمنإمداداتهيقطعأنأو

كلمرةالمدن-الدولتجمعالأوليمبيةالألعابوكانت

السلاممنجواتخلقهدنةبينهافتقوم،سنواتأرلغ

تلكلإقامةالفرصةلإتاحةوعرضهاالبلادطولفيالمؤقت

نأشهرمدةخلالفردأيعلىيحظرفكان.الألعاب

الاخرين.ضدحربفييدخلأنأوالسلاحيحمل

كبيرجزءفيالسلامبحفظالرومانيةالإمبراطوريةوقامت

وقد.الرومانيالسلامباسمعرفتفترةخلالالعالممن

27عاممنأي،عاممائتيمنلأكثرالسلامهذااستمر

الروماني،السلامفترةوخلال.أم08عامإلى.مق

منكبيرةأجزاءلتغطيالرومانيةالإمبراطوريةاتسعت

الوقت،ذلكفيإفريقيا.وشمالالأوسطوالشرقأوروبا

مهاجمةمنيمكنهاماالقوةمنلهادولةأيهناكيكنلم

.الرومان

ضعفتعندما.الأوروبيةالوسطىالعصورفترة

اندلعت،الميلاديالخامسالقرنفىالرومانيةالإمبراطورية

أكبرهيالكنيسةوصارتكلها،أوروبافىصغيرةحروب

اللههدنةسمىكنائسىعرفوساد.السلاملدعمقوة

منمعينةأيامعلىالخاصةالمنازعاتفيالقتاليقصركان

عرفآخركنائسيحكمهناككانكما،الأسبوعأيام

مثل،الاماكنبعضفيالقتاليحرماللهسلامباسم

باندلاعتسمحكانتالكنيسةولكن.والأضرحةالكناش

تعزيزشأنهامنأنترىالتيتلكمثل،الحروببعض

موقعها.

القرنإلىعشرالحامسالقرنمنالممتدةالفترة

عدةالكثيروناقترحالفترةهذهخلالعشر.الثطمن

،المثالسبيلفعلى.الدائمالسلامتحقيقإلىتهدفمشاريع

دوق،بيثونديماكسيمليانالفرنسىالدولةرجلقدم

الكبيرالمشروعالميلاديعشرالسابعالقرنأوائلفيسلي

تدعوسلىدوقخطةوكانتأوروبا.فيالسلاملتحقيق

مهمتهتكونالأوروبيةالدولممثليمنمجلستشكيلإلى

.الدولبينتقومالتيالخلافاتحل

هوجوالهولنديالدولةرجلاقترحأم62ءعاموفي

كتابفىالدوليالسلوكقواعدمنمجموعةجروتيوس

المثالسبيلعلىفيهجاءومما.والسلامالحربقانونبعنوان

التيالمحايدةللدولمعينةحقوقاتضمنأنالدولعلىأن

التيالركيزةجروتيوسأفكار.وأصبحتالحربفىلاتشترك

الدولي.القانونانظر:.الدوديالقانونعليهاقام

بتوقيععاماالثلاثينحربانتهتام486عاموفى

خلالمنالسلامتضمنأنحاولتالتيوستفاليامعاهدة

التوزيععلىالقوىتوازنمبدأويعتمد.القوىتوازنإقامة

لابحيث،الأمبينوالاقتصاديةالعسكريةللقوةالمتساوي

القوةالدولمنمجموعةأيأودولةأيلدىيكون

انظر:.الدولمنأخرىمجموعةأودولةأيلغزوالكافية

.القوىميزان

الإنجليزيالدينيالزعيمأنشأأم،647عامنحووفي

باسماليومتشتهرالتيالأصدقاءجمعيةفوكسجورج

عيسىتعالجمبأنالجماعةهذهوقمنالكويكرز،جمعية

عارضفقدلذا،الحربتحرم-السلامعليه-المسيح

حركاتوساندوا،وجودهمتاريخطوالالحروبأعضاؤها

التيالجماعةقياداتأحدبن،وليماقترحولقد.السلام

للسلاممشروغا،الأمريكيةبنسلفانيامستعمرةأنشأت

عامصدرلهكتابففيالكبير،سليمشروعيشبه

أوروبافيالسلامومستقبلحافرنحوبعنوانأم396

بينالمنازعاتلحلدوليمجلسإقامةإلىبنوليمدعا

.الدول

القس،الفرنسيالدينرجلقامام713عاموفي

مشروعمؤلفهبنشربييرسانديكاستلارينيشارل

يضمأورويشيوخمجلسللإقامةفيهدعاالدائمللسلام

أوروبا.دوليمثلونمندوبا42
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العشرين.القرنوأوائلعشرالتاسعالقرنمرحلة

ديفيدالأمريكيالأعمالارحلأنشأأم815عامفي

منفمةأأولكانتالتيللسلامنيويوركجمعية.دودجل

وتبع.السلامعلىالحفاظإلىتهدفالمتحدةالولاياتفي

أجه،إوالداعيةللسلامالمحبةالجماعاتمنالعديدقيامذلك

عامأنشئتاكتىأطسلامالأص!ي!صةاالجمعيةضمنهامنكان

عامت!ضناسذياأصلسلامالعافيوالاتحاد،أم828

.أم866

مؤتمراتعدةعقدتالميلاديعشرالتالحمعالقردوفي

مؤتمراتفعقدت،السلامحفظموضوعلمناقشةدولية

بروكس!!مدينةوفيأم،843عاملندنفيللسلام

وشيأم،984عامباريعروفيأم،848عامببلجيكا

،اا898عاموشي.أم085عامبألمانيافرانكفورتمدينة

دوأاجتماععقدإلىالروسقيصرالثانيليقولادعا

أسدعوةاهذهعنونتجأضسلحيامنالحدموضوعلمناقشة

اء.709وأم998عاميهولندافيلاهايمؤتمرانعقاد

منالحدفيينححال!المؤتمرينهذينأنمنالرغموعلى

للت!جماالدائمةالمح!صمةقيامعنأسفراأنهماإلا،التسلح

.الأمب!تتنشأالتيالقانونيةالمنازعاتأمرلتتولى

السويديالكيميائيشعر،الفرديالمستوىوعلى

أحدثهلمابالأسىأسديناميتااخترعالذينوبل.بألفرد

شيفرصد،الحربوقتفيوإصالاتوفياتمناختراعه

!مالسنويةالجوائزمنعددلتموي!المالمنمبلغاوصيته

وقد.العالميالسلامتحقيقفييسهمامميزلعملجائزةبينها

أء.109عامأصلسلامنو!جوائزمنجائزةأولمنحت

جوائز.،نوبلانظر:

عامأوزارهاالأولىالعالميةالحربوضعتوعندما

بإنشاءدولة42منم!صنةمجموعةقامت،أم819

الحفاظهوالدوليةالمنظمةتلكهدفوكان.الأمعصبة

،الأمعصبةلنظهاموطبقا.أجمعالعالمفيالسلامعلى

لينهاتنشأالتيالمنازعاتفضالأعضاءالدولعلىكان

عرضهاأو،العصبةمجلسعلىعرضهاطريقعن

أصمال!معصبةولكن.ثالثطرفحكمقبولأوللتحكيم

إلىماحدإلىراجعذلكوكان.كبيرةسلطةلهاتكن

الكبيرةالدولوبعضالمتحدةالولاياتانضمامعدم

عضويتها.إلىالأخرى

السلاملتحقيقالحاليةالجهود

،م4591عامفيالثانيةالعالميةالحربانتهاءعند

.الأمكافةبينالدائماالسلاملتحقيقمحاولاتعدةقامت

يلي:ماالجهودتلكتضمنتهاالتيالأشكالأهموكانت

السلاحنزع3-الدوليةالمنظمات2الدبلوما!مية-أ

والتجارةالاتصالات5-تحسينالجماعيالأمن-4

ولية.الد

أكثر.أودولإتبينبالمفاوضاتتتعلق.الدبلوماسية

الدوللدىيمثلونهادبلومامميونلهاالحكوماتومعظم

وتعتبر.الدوليينوالوفاقالتعاونلتنميةالأخرى

عواملأهمالسياسةخبراءمنكثيررأيشيأ!دبلوماسيةا

الدبلوماسية.:انظر.اصسلاماحفظ

لحلالدوليةالمنظماتتعمل.الدوليةا!لنظمات

مأ459عاموفي.السلميةبالطروالأمابينالخلافات

وهيالمتحدةالامبإنشاءوقاموادولةخمس!تممثلواحتمع

العاموفي.العالمياسملاملخدمةالرثيسيةالدوليةالمنظمة

الأم.اعصبةحلرسمياتم،التالي

المنازعاتالمتحدةالتائللأمالأمنمجلسويبحث

يأقامتفإذالحلها.الطرقويقترحالدولبينتقومأضيا

عقوباتضدهايفرضالمجلمرفإنأصسلامابتهديدأطدر

تبادلعنلالامتناعالأعضاءالدولتقومفمثلا،اقتصادية

الإجراءاتهذهتسجحلمافإذا،المعتديةالدوأسةمعالتجارة

الدولمنيطلبأنالمجلسعلى،المعتديردعفي

لتنفيذاللازمةبالقواتمدهالمتحدةالأمفيالاعضاء

عمليةفيالنجاحبعضالمتحدةالأمأحرزتوقد.قراراتها

الحروبقيامتمنعأنتستطعل!اولكنها.السلامحفظ

شرقيوجنوبإفريقيامنها،المناطقمنعددفيالمحلية

مجلستراخىأخرىأحيانوفي.الأوسطوالشرقآسيا،

،وكوارثحروبمنيجريعماالطرفغضأوالأمن

المستهدفةهيالإسلاميةالشعوبت!صونح!تولخاصة

ومواقفالدوليالأمنمجلعمىمواقفوتشكل،بالعدوان

البوسنةفيالمسلمينعلىالعدوانمنالكبرىالدول

ذلك.علىدليلأكبرأ!رسكوا

علىالرقابةالسلاحنزععمليةوتتضمن.السلاحنزع

وقدعنها.الاستغناءأوالمسلحةالقواتوخفض،الأسلحة

منعمعاهدةعلىأم689عامفيالمتحدةالأموافقت

التيالمعاهدةهذه.النوويةالأسلحةانتشارلوقفالانتنت!ار،

الدولعلىتحظرام،079عامفيالتنفيذحيزدخلت

وفي.ذريةتقنيةأوأسلحةبأيالأخرىالدولمدالنووية

)سابقا(السوفييتيالاتحادو!،أم889وأم729عامى

وحيازةإنتاجمنللحداتفاقيتينالمتحدةوالولايات

العشرينالقرنمنأصسبعينياتاوفي.أسذريةاالأس!حةا

الأعضاءموافقةعلىالحصولمنالمتحدةالأمتم!ضت

هذهوتمنع.الأسلحةعلىللرقابةالمعاهداتمنعددعلى

المحيطاتقاعفيذريةسلحةوصبنمنالدولالاتفاقيات

عاموفى.البيولوجيةالأسلحةوت!صدلسإنتاجتحظركما
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اتفاقيةالمتحدةالأمبرعايةدولة251وقعتأم،399

ونقلهاواستخدامهاالكيميائيةالأسلحةتصنيعتحظر

6ءتوقيععلىالحصولفيالمتحدةالأموتأملوتخزينها.

الاتفاقية.لإقرارإسرائيلبينهامن،أخرىدولة

ميزأننظامالجماعىالأمنيشبه.الجماعىالأمن

علىالدولمنمجموعةفيعضوكليوافقحيث،القوى

هذاتعرضماإذأ،المجموعةفيآخرعضوأيمساعدة

المشتركةالمجموعةقوةتقوموبذلكللاعتداء.العضو

العدو.لهجوممحاولةأيةبإحباط

شمالحلفالجماعيالأمنمنظماتوتشمل

السابق.وارسووحلفالأطلسي

تنميةتزيد.الدوليةوالتجارةالاتصالاتتحسين

فهي،الدولبينالتفاهممنالدوليةوالتجارةالاتصالات

الثقافيةالحواجزخفضطريقعنالحربخطرمنتقلل

دولمنعددويعملالبلاد.بينتفصلالتيوالاقتصادية

الأوروبية.المجموعةباسمتعرفكمجموعةمعاأوروبا

حركةكبيربشكلتزيدأنالدولتلكاستطاعتوقد

.لأخرىدولمنوالشعوبوالأفكارالبضائعانسياب

هذهمثلالعربيةالمجتمعاتداخلظهرتكما

مجلستشكيلوتم،الفعالةوالمشاركاتالاتصالات

كافةفىللتعاونوذلك،الخلئالعربيةلدولالتعاون

وكذلك،والتنمويةوالثقافيةوالاقتصاديةالدفاعيةالمجالات

قاعدةتحسينإطارفيهذاوكل،العربيالمغربدول

.المجالاتكافةفيالمشتركالتبادلوزيادةالعربيالتعامل

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

ميتاق،برييان-كيلوجالسلميةالمتحدةالأم

لاهايالأمعصبةالتحكيم

المتحرجالمعارضالدوليةالعلاقاتالحرب

عبيدأبوانظر:.القاسمعبيدأبو،سلامابن

.سلامبنالقاسم

تغيمعلىتعملدوليةبيئيةمنظمةالأ!خضرالسلام

الطبيعي.العالمتهددالتيوالصناعيةالحكوميةاسحياسات

التيالأخطارإلىألانتباهالأخضرالسلاممنظمةوتلفت

النفطعنالتنقيبمثل،لممارساتنتيجةالبيئةلهاتتعرض

النشطةالنفاياتودفن،النوويةالقنابلواختبارالبحار،في

الحيتانصيدتعارضكما.المحيطاتأعماقفيإشسعاعيا

الحياةلهاتتعرضالتيوالأخطارالنوويةالاسلحةوانتشار

الطبيعي.الموطنوفقدانوالتلوثالصيدنتيجةالفطرية

وسائلالأخضرالسلاممنظمةأعضاءويعستخدم

مكانإلىيتوجهونوهم،العنيفةغيرالمباشرةالاحتجاج

اللجوءوبدون.المنظمةرأيفيخطرايشكلالذيالنشاط

.النشاطذلكمنعإلىيسعونفإنهم،القوةاستخدامإلى

لذلك،المثالسبيلعلىالحيتانصيدعلىيحتجونشهم

الزوارقيقودونالأخضرالسلاممنظمةأعضاءنجد

الصيد.وسفنالحيتانبينويحولون

مأ719عامكندافيالأخضرالسلاممنظمةتأسمست

،الحيتانإنقاذفيلجهودهاعالميباهتماموحظيت

قبالةالقيثاريةالفقمةحيواناتصغارقتلولمعارضتها

أعضماءخططام859عاموفيفاوندلاند.نيوسواحل

وريررينبوسفينتهملامشخدامالأخضرالسلاممنظمة

النوويةالتجاربعلىللاحتجاج(المحاربقزح)قوس

أغرقانفجاراأنغيرالهادئالمحيطجنوبيفيالفرنسية

تابعمصورولقيبنيوزيلندا،أوكلاندفيالميناءفىالسفينة

الفرنسيةالحكومةمسؤولووأعلن.مصرعهالاخضرللسلام

وزيراستقالةإلىأدىمما،السفينةإغراقعنمسؤوليتهم

فىثلاثةأعلنأم،799يونيو61وفي.منصبهمنالدفاع

روكولجزيرةعلىجديدةدولةالأخضرالسلابممغظمة

،الجديدةالأمواجأرضدولةباسمالاطلسيالمحيطفي

الصخريةالجزيرةمنبالسيادةبريطانياإدعاءاتورفضوا

أسكتلندا.سواحلمنكم006.4تبعدالتيالصغيرة

.سلامابنالجمحى،انظر:.الجمحيسلامابن

وتدل.الأذىخطرمنأوالأذىمنالخدوالسلامة

يتخذهاالتيالوقائيةالتدابيرعلىأيضاالسلامةكلمة

الرئيسيةالأسبابأحدهيفالحوادث.الحوادثلمنعالناس

مثلا،المتحدةالولاياتففي.العالمأنحاءجميعفيللوفاة

،للحوادثنتيجةعامكلشخص!49...نحويموت

كما.خطرةبإصاباتشخصملايينتسعةنحوويصاب

وذلكسنويا،المالمنضخمةمبالغأيضاالحوادثتكلف

تعطيلعنالناجمةالدخلخسائروفيالطبيةالنفقاتفي

العمل.

عليهميطلقخبراءالحوادثمنالوقايةمجالفييعول

ومعداتمبانييصممونفهم.السلامةمهندسياسم

أكثروالخيماتوالطرقوالوظائفوالمدارسالمنازللجعل

أمنا.

لابسلامالعيشلكن.بكتبدأالسلامةفإنذلكومع

حياةتعيشأنتستطعفأنت.مملةحياةتعيعقأنيعني

والإنجاز.بالمرحومليئةالحوادثمنوخاليةبالحيويةمفعمة

الحدوثالمحتملةللمخاطرمدركاتكونأنيجبولكن

معظموقوعمنعويمكن.المنالممبةالوقائيةالتدابيروتتخذ

للسلامة.الأساسيةالقواعدباتباعالمؤسفةالحوادث
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يرفيما.شحصتعثرليتتحس!فقدالأشياء.اسحاليةالسلالمألقأجم!!(،ا)علىفمتلا،الحوادتمععلىيساعدالوقايةالتدابيراتخاذ

حاصةدروساالمدارسمنكتيرتقدماليسار(أإ)الأسانل:في.!جميائيةموادالاتأسص!إتحريكيحاشا!ليسماواقيةملابساليسار()أعلىالعامل

السلامة.تداليرفي

المنزلفيالسلامة

قدولكنها،أمنةأماكنمنازلهمأنالناسمعظميعتبر

نأوالواقع.الإطلاقعلىالأماكنأخطرالحقيقةفيتكون

9!ان،!!كوس.المنزلفيثفالإصاباتمجموعثلث

منالكثيرفيالوفياتأ!عبابأكثرمنتعدالمنزليةالحوادث

البلاد.

ومريحاآمنامنزلكيكونأنالممكنمنلكن

البيتفيتحدثالتيالحوادثوكل،السليمبالتحطط

فيللسلامةالاسامميةالقواعدباتباعتقريباتحاشيهايمكن

العملمعداتحفظوأماكنوالحمامالمطبخمنكل

تتخذأنعليك،ذلكإلىوبالإضافة.المنزلوحديقة

الحريق.ومنالكهرباءمنللسلامةالوقائيةالتدابير

أكثر!والمطئأنالمنازلمنكثيرفينجد.المطبخفي

يأإطلاقاتستخدمفلا.خطورةوأعظمهاازدحاماالغرف

المطبخ،فيكسلمصناديقمجموعةأومنضدةأوكرسي

إذالكيمسكهآخرشخصاودعحقيقئاسلمااستخدمبل

السلم.علىوأنتوأحدجانبإلىتمللا.ذلكأمكن

غيروالتناولوالهبوطالصعوديقللبعنايةالتخزينأنكما

خلاطاتمثل،الثقيلةبالأشياءفاحتفظللأشياء،السليم

الأشياءوضع،السفليةالرفوفعلىالشواء،ومقاليالطعام

العلوية.الرفوفعلىالخفيفة

حاملداخلالمطبخسكاكينضع،الجروحلتفادي

الأدواتوخزن،الدرجفىمبعثرةتضعهاولاالسكاكين

الزجاجواكنس،صندوقأوحاملفيالأطرافالحادة

الزجاجشظاياأبذاتلتقطولاممكنوقتبأسرعالمكسور

بلقاطةالشظايااكنسوأخيرأ،.اليدينعاريوأنق

الشظايالالتقاطرطبةورقيةمنشفةأمشخدمثمالمكنسة

باقية.تكونقدالتىالصغيرة

شيءأيأوالزيتيةالموادأوالماءيمسحالسقوطلمنع

الأرضية،صاقلاستخدمتوإذا.الأرضيةعلىينزلقآخر
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.كثيرةخطرةأشمياءعلىعادةالأدويةخزأناتتحتويمقاومةمادةاسمتخدمأوتماما،المصقولالسطحفجفف

شائعاسبباالعاديةالأمحبرينأقراصتعد،المثالسبيلفعلىانزلاقا.أقلالأرضيةلتصبحللانزلاق

حتىمقفلةأدويةخزانةفاستعمل،الأطفالبنللتسممأثناءالاخرينإحراقأونفسكإحراقمنحذراكن

الصغار.عنبعيداالأخرىوالعقاقيرالأسبرينحفظيمكنبحيثالأوانيمقابضتديرأنأيضاعليكويتعينالطئ.

ومتى"لم.الحلوىمثلالدواء"!مذاقمطلقاللأطفالتقللاطفليمسكفربماالموقد،جسمناحيةالمقابضهذهتكون

منتتأكدحتىبإمعانالمرفقةالنشرةأقرأدواء،أخذتأيالانيةيقلبأنيمكنكمابارزا،كانإذابالمقبض

،الظلامفيأدويةأيإطلاقاتتناولولا.التعليماتمار.شخص

الأدويةوارمآخر.لشخصوصفدواءأيولاتقناولكيميائيةموادأوللفرنمنظفاالناسمنكثيريستعمل

إليهايصلأنيمكنالتيالأماكنفيليسولكنالقديمةأنالواجبمنلكن،المطبخفىخطراتشكلقدأخرى

التنظيف،موادحفظيجب،ذلكإلىوبالإضافة.الأطفالفيحفظهامع،الصانعلتعليماتوفقاالموادهذهتستخدم

مغلقةخزاناتفي،المصارفومنظفاتالمبيضاتمثل.مغلقةخزانات

.الأطفالعنبعيدةلتكونفيالأخطارأسوأمنواحدايعتبرالسقوط.الحمامفي

مجففتستخدمأنقبلتمامايديكجففكذلكيمكنمناسبةأداةأياستخدم،السقوطلمنع.الحمام

جيدموصلفالماء،أخرىكهربائيةأدواتأيأوالشعركما.الدشتحتأوالاممقحمامحوضداخلإلصاقها

عندالكهربائيةبالصدمةتصعقأنالممكنومنللكهرباء.الحوضطولعلىالحائطعلىثابتةقوائمتركيبيمكن

كنتوإذأ.مبتلتانقدماكأوويداككهربائىشيءأيلمعرتستطيعحتىحاملفىالصابونتضعأنيمكنككذلك

تستحم،وأنتمثلاالإذاعةإلىالاستماععلىمعتاداسجاداستخداميمكنككما.القدمينتحتوقوعهتمنعأن

الراديوجهازلأنذلك،بالبطاريةيعملجهازافاستعمللمنعوالمساحيقالمسوائلواستخدامللانزلاقمقاوم

بصدمةيقتلكأنيمكنالكهربائيبالقابسالموصل.الانزلاق

مبتلة.بيدلمستهإذاأوالماءفيوقعإذاكهربائية

حفظأماكنفيالسلامةتعتمد.المعداتغرفةفىالإصالاتم!العديدفيالحوادثتتسسب.اللنزلفيالسلامة

مثل،الخطرةللأشياءالحذرالامشعمالعلىالعملمعداتداخلالمؤ!فةالحوادثكلمعويمكن.المنزلداخلالوفاةوحالات

السامة،الكيميائيةوالموادالمنزليةوالأجهزة،ألاليةالأدوات.أدناهالموضحةالقواعدمثلالأساسيةالسلامةقواعدباتباعالمنرل

المنظفةالمنتجاتتشملالتيالكيميائيةالموادحفظفيجب+لا1/1ءا--.--3*ء---3----)اكرو!-،لم

وأأغطيةلهاحاوياتفيوالمبيداتالدهانومخففات!أ.كا--صص3لأتصص-3!!ء-؟(-صس-لأ!لإ-3")؟

لكمغلقهخرحتىكلخطرشتحهاخزالذمضدطفاي!تطيعلتىلاااجمباشياممشج!*3*ء2-!ىص؟ع!ء!.أ-؟،ا!--يي!هلألاا!!روغ!غ

إليها.الوصوليستطئالاطفالأ!كا،1*!!ء!ء*3

تكونأنيمكنبنفسكاعملهبالممالمعروفةالمشاريع7?ص3لم-ىأولأ،،؟-لا.

رتبثمبحذرواممتعملهابعنايةأدواتكفانتق،خطيرة7خصصصبمءفيسص!لا!!حس!1:+"

المنامعبالملبسوارتد،العملمنتنتهيأنبعدجيدانالمطفيللانزلاقمقاومةمساحاتركبنحوالقدورمقابضأدر

لدرالزيرورودهالاستحمامحوضالحروقلتجبالموقدمؤخرة

.الامشحمامأتناءالسقوطلمع.واللذعات

ء"1،اغم!صأمانقابس3!س--!ء-3!!س.مميميرءلم-سلأ!رجمن!.

ل!-؟سءص.صلأ،--**كأ/ءأ!؟!بر)--

ألم.-5!س!!؟ر!7*لم1واو-اص

لم،ء+ء-؟:+.)1رءلمثء7أعا؟دلأم!ايزبز؟لملآ!إلملم/،

،-!-ء3؟!،-!ص-!*،-!ا!-أض!نخنن،ءأىض!ث!برجمبمااجمي3"بر!جمم.برلا3ءص؟!9ر"ء4*ء

31ء3؟1،*الأ!جصىأ/؟-،تش!،لا!أس7!ى،زر؟

-6،!+!!4--ءع؟كا!؟سبررز،ثصكز،+ئرخح!-ء-!ك."!

ليساعدكللدخانمكشافاركبمقبسأيفيأمانقابسفبع.الش!تجزوألتحذاءالبسمتل،واقيةأجهزةارتد

حالةفىالسلامةضمانعلىأنيمكنمستعملغيركهربائيحزازةنصلعنبعيداابقتستخدموألتالواقيةالنطارات

الحريق..الأطفالإليهيص!.العتب.الأدوات
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منبدلامثلاأحذيةوالبس،الاليةبالأدواتتعملعندما

ساعةأوخاتمأيواخلعقميصكطرفوأدخ!ط.الصنادل

،الأداةفيتشبكأنيمكنأخرىمجوهراتأيأو

تنفضوأنتالغبارمنواقياقساعاأوأماننظهاراتواستحدم

كنتإذاالآليةالأدواتتستخدمولا.تطحنأوالتراب

ال!!رلائيالقابص!شىأداةأيأبداتتركولاقلقا،أومتعبا

.الأطفالبحضور

ت!سل!اإذاقديمةثلاجةأومجمدةأيمنتخلص

يستخدمفربمابهاماانزعالأق!!علىأو،للاستعمالصالحة

ويختسق.لالداخلفينحبسللاختباءكمكانالجهازطفل

فيعملكأثساءمجرافااستعملتإذا.الحديقةفى

وا!شعمل.القدمإصاباتلمنعثقيلةأحذيةفارتد،الحديقة

تعلم.والخدوشالجروحمنيديكلتحمىللعملقفازات

عسها.بعيداتبقىأنتستطيعحتىالسامةالنباتاتتميزأن

مبيداأوالحشراتمبيدأوسماداا!متخدمتوإذا

الرشاشأوالغباراستنشاقفتجنب،الضارةللأعشاب

بشرتك.إلىيصهملألاوحاول

الاأطعنقدميكأبعد،العشبجزازةتستحدموعندما

قدمكتدهسألىللجزأزةيمكنإذ.نحوكتسحبهاولا

أبعدالعشبجزتبدأأنفقبلبالغا.جرحاوتجرحها

منالأخرىالصغيرةوالأشياءالأسلاكوقطعالحجارة

هذهتقذفأنيمكنالجزازةشفرةأنذلك،العشب

فلا،آليةحزازةلديككانتوإذا.بقوةبعيداالاشياء

.المحركعملأثناءالحشائشمجرىتنظف

وأحزانةفيالحديقةومعداتالعشببجزازةاحتفظ

يعثرأنيمكنحيثملقاةأبداتتركهاولا،مغلقصندوق

بسببها.ويصابشمخصأيعليها

المدخل.وأغلقبسورفاحمهمسئ!لديككانوإذا

نأويجب.الوقتطوالمراقبالمسبحأنمنوتأكد

الأساليبالمسبحيستخدمونالذينالأشخاصيعرف

وكيفيةصحيحةبطريقةالغطسكيفيةمثلالسليمة

الماءمنخالياالحوضأبقوأخيرا.النجاةمعداتامعتخدام

فيها.يستعمللاالتيالفتراتفي

الكهربائيةوالأحهزةالأدواتتعدوالكهرباء.السلامة

يجبوأعن.المنزلأرجاءجميعفيراحةوسائل

نأيمكنللكهرباءالطائشفالاستخدام،بعنايةاستعمالها

يقتلك.

نأيجبتشتريهاالتىوالأجهزةالأدواتكلإن

فيبالسلامةالمعنيةالهيئةتصديقختمعليهايكون

وتوافقالكهربائيةالمنتجاتتختبرالهيئاتفهذه،بلدك

نأ.وعليكالسلامةبمعاييرتفيالتيتلكعلىفقط

تتئتعليماتوأنبحذرالكهربائيةالمنشجاتتستخدم

فيأوالمطرتحتآليةأداةأيإطلاقاتشغلولا.الصانع

رطص.مكان

فهذا،بالأرضموصلةالأجهزةكلأنمنوتأكد

حدثإذاأوالجهازتعطلإذاالكهربائيالصعهتمميبطل

الجهاز.فيمعدنيةوأجزاءمكهربسلكل!!مفاجئعطل

حتىالقديمةبالصهيرةجديدة)فيوز(صهيرةدائمااستبدل

نأيمكنفمتلاالجهاز.قدرةمعأ!مهائراهذهتتناسب

أمبيرقدرتهكهربائيمحركملفاتشيتماسأييسبب

سببتعرفأنحاولأمبيرا.51مقدارهحريقاواحد

القدرةالعاليةالأجهزةأما.استبدالهاقب!الصهيرةاحتراق

علىجهازكلصهيرةاستعمالفيجب،الغسالاتمثل

الصهيرة.ال!:.حدة

مكشافاتهيالكهربائيالصعقضدوقايةوأفضل

الدائرةالاجهزةهذهتفصلحيث،الأرضيةالتسرب

ماشخصيسببهالذيالتيارمثلتيار،سرىإذاأممهربائيةا

الحيةالكهربائيةالدائرةبنحئا،سلاصايلمسعندما

بوصلةكثيرةكهربائيةأحهزةأبداتصللا.والأرض

السلكأوالوصلةتحميلإنإذ.قوصي!!بسلكأوواحدة

افصلولهذا،حريقا.يسببأنيمكنطاقتهيفوتبما

.المنزلمغادرةعحدوالمكاويالتدفئةأجهزة

وأأداةأيتصلحأوتنظفأنقبلالقابسالحمحب

فنيادع،آليةأداةملحقاتتغيرأنوقبل.كهربائيجهاز

.المعقدةبالإصلاحاتيقوممتخصصا

هخاككانإذاالكهرلائيةالمقالسجميعتغطةيجب

تركيبيمكنكماإليها.يصلواأنيم!شالمنزلفيأطفال

المستعملة.غيرالمقابسلتغطيةخاصةامانقابسات

معظمفيالمنازلحريقيتسبب.الحريقمنالوقاية

البسيطةالاحتياطاتبعضوهناك.والإصاباتالوفيات

والأشخاص-ليتكحمايةفيتساعدأنيمكنالتي

الحرية!.من-فيهالموجودين

للاشعتعالالقابلةوالموادالثقاببأعواداحتفظولهذا،

إطلاقاللصغارتسمعولا،الأطفالمتناولعنبعيدا

الكهربائيةالاسلاكشبكةجيداتفحصبالنار.باللعب

عيب.بهأوباليايبدوحزءأيواممتبدل

التخزينأماكنمنذلكوغيروالخزاناتالقبوأخل

غيرالأخرىوالأشياءالقديمةوالملالسالأشياءمنالأخرى

بسهولة.الحريقيبدأأنيمكنمخهاكلففي،المستعملة

أ!لاشتعالالقابلةوالسوائلالبنزينيخزنأنيجب

حاوياتفي،تلمئالأثاثومواد،البوياتمثل،الأخرى

والمدفأةالموقدعنالأشياءاهذهفأبعد،بإحكاممغطاة

لمئالمدفأةأمامساتراوضع.للحرارةالأخرىوالمصادر

.الخارجإلىالشررتطاير
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تماماالأخرىالتدخينوموادالسجائرإطفاءيجبكما

شعخصلأيتسمحولاالسجائر.منافضباستخدام

السرير.علىإطلاقابالتدخين

فيعائلتكسلامةضمانفيتساعدأنالممكنومن

وبتركيببامشمرارحريقبمطافئبالاحتفاظالحريقحالة

تعطيالأجهزةفهذه،للدخانأكثرأووأحدمكشاف

منللنجاةطريقاوصمم.للدخانإشارةأولعندإنذارا

.بانتظامالمنزلفيالحريقإطفاءتدريبوأجرحجرةكل

خاليةتكونأنيجبجم!إلخارجفإنحال،كلوعلى

.جمئالأوقاتفيالعقباتمن

كلفيوقائيةتدابيراتخاذيجب.أحرىوقائيةتدابير

هوالسلامةوسائلأهمإحدىلأنمنزلكغرفمنغرق

اللعبأدواتمثلا،،تتركفلا.المنزللشؤونالجيدالتدبير

نأيمكنحيثالأر!ه!علىالأخرىوالأشياءوالأحذية

الأدواتتوضعأنويجب.شخصأيفيهايتعثر

إليهاالوصولالأطفاليستطعلابحيثالمنزلومنظفات

كلضع،السلامةمنقدرأكبرولتحقيق.الإطلاقعلى

يأاستعمالمنتنتهيأنوبعد.المنامسبمكانهفيشيء

.الحالفىلمكانهأعدهشيء،

منفأفرغها،المنزلفىناريةأسلحةلديككانتوإذا

حفظويجب.مغلقةخزانةأورففيوضعهاشحنتها

منفصل.مغلقمكانفيالذخيرة

ولكنها،المنزلأرجاءجميع!فىمهمةالإضاءةتعد

الأخرىوالمناطقالاروقةفيخاصةبصفةأسامميةتكون

فىالليليةالأنوارتساعدأنويمكن"الحركةفيهاتكثرالتي

.والحماماتالنومغرففىالسلامةتعزيز

الوقودأنواعبعضأوالبترولأوألمحروقالزيتينتجوقد

تسمممنوللوقاية.المميتالكربونأكسيدأولغازالأخرى

مرآبفيدائراالسيارةمحركتتركلا،الكربونأكسيدأول

المدافئلوقودالحارقةالمواداممتخداميجبكما،مغلق

فقط.التهويةجيدةمناطقفىالأخرىوالأجهزة

المدارسفىالسلامة

آمنةمؤسساتهمجعلإلىالمدارسفيالمسؤولونيسعى

للطلبةللسلامةتدريببرامجيجرونوهم.الإمكانبقدر

ويطلب.الحرأئقمكافحةتمارينعلىويواظبونوالمدرسين

للنجاةوسلالمواضحةمخارجتعدأنعادةالمدارسمن

الحوادثمنعيظل،ذلكومع.أوليةإسعافاتومعدات

كليعملأنويجب.مدرسوكلطالبكلمسؤولية

الخاطر.منخاليةالمدرسةتصبححتىمإلاخرينشخص

منالكثيريحدثالسلالموعلىالممراتفي

كمافصولهمإلىللوصولالطلابيندفعحين،الحوادث

علىالحوادثوقوعمنالحدفىالسلامةقواعدتساعداللدرسةفى

الزم(اليمنى)ال!ورةالدرجعلىزملاءكولاتدفعلاتجر،.الدرج

ى!واحدةدرجة!لتكنتهبطأوتصعدأنعليككانإداالدرجحان!

(.اليسرى)الصورةتوازنكلتحفظالدرالزينعلىمعتمدامرةكل

نأويمكن.منازلهمإلىللذهابمنهاالخروجعنديندفعون

منبدلآبالمشيالممراتفيالحوأدثخطرمنتقلل

يأتقذفولا،تدفعهمأوالاخرينتزاحمولا،الجري

ينزلقأنيمكنحيث،الأرضعلىأخرىأشياءأوورق

وأدرجتينترقلا،السلالموفي.ويسقطماشمخصعليها

دعتوإذا،درجةدرجةاصعدهبلالواحدةالمرةفيأكثر

نفسك.لتثبيتالدرابزينفأمسكالضرورة

ولا،الممشىعنقدميكأبعدالدراسةحجراتفى

وأالكراسىعلىالأخرىالحادةالأدواتأوالمقصاتتترك

مثلأشمياءتقذفولاأحدا،تجرحأنيمكنحيثالمكاتب

الطلبةعلىالورقمشابكأوالحبرأقلامأوالرصاصأقلام

خطرةإصاباتتسببأنيمكنالمقذوفةفالأشياء،الاخرين

دخولعندتزاحمهمأوالاخرينتدفعولا.العينفي

منععلىساعدوأخيرا،مغادرتها.لدىأوالدراسةحجرة

والمعداتوالمكاتبالكراسيعنبالإبلاغالحوادث

.المكسورةاللأخرى

تحدث.القوىألعابوميادينالريافيةالقاعاتفي

مدرسينشاطأيمنأكثرالرياضيالمجالفيالحوادث

حماشك،فييركبونالرياضيونوالمدربونفالمدرسونآخر.

نأوقبل.ونصائحهمتعليماتهمتتبعأنيجبولذلك

عضلاتكترخيأنحاول،بدنينشاطأيفىتشارك

ألاحاول،بأمانتسقطكيفتعلم.لنفسكحماية

لاعبإصابةإلىيؤديقدفغضبك،الرياضةأثناءتغضب

إصابتك.إلىأواخر

وقائيةتدابيريتطلبالرياضةأنوأعمننوعكلإن

المعداتلبسمنتأكد،الكريكيتلعبتفإذا.مختلفة



السلامة36

نأعليهمافيجب،أغاعدةاكرةلاعبوأما.السليمةالواقية

ضربهماأوالاخريناللاعبينمعأخصادماتفادييحاوأ!ا

.الانزلاقأثناءبمسمارجرحهمأوالكرةأولالمضرب

ب!!االتصادالسلةكرةفيالرئيسيةالمحاطروتتضمن

المقاعدأوبالجدرانوالاصطدامأ!احل،اوالتواءاللاعبين

.ال!خرىالمبانيأو

التداليرتعتبر.المدرسةمنالأخرىالأماكنفي

!4!يجهزأنفيجب.أ!لومامختبراتفيضروريةالوقائية

وأا!المساالعاز-الحرية!طفاياتمنلوعينأوبنوعمختبر

الحرية!،طفاياتمنالنوعفهذا.جافةكيميائيةمادةأي

تفض!!أنيم!شالماء،منأممثيراتحويالتيتلكبخلاف

وأالدهونأوالزيتفيهاالمستخدمالإطفاءأحهزةعلى

و!صذأسكالنار.فيهاتشتع!!قداختيالكهربائيةالاجهزة

أجةأوإسعافاتمعداتعلىمختبرك!!يحتويأنيجب

بمشروعاتالعملوعند.الوجهأوالعيونلغسلومرشة

المحتمرملابسرالطلبةيرتديأنيجبالختبر،فيمعينة

الوجه.أول!عينالواقيةوال!حجبة

أكبارالإزالة!صاملةتهويةفتحتاجأغنوناحجرةأما

أطباعةاعنالناتجةالسامةالأبخرةواالخزفصناعةعنالنابخ

أقنعةالخزفطلبةيرتديأنيجبحسما،الحريريةبالشاشة

الغبار.منواقية

نأيجبخطرةأدواتعلىالنجارةورشةوتحتوي

نأفيجب.إصالاتوتسب!لسقطلابحيثبعنايةتخزن

حدمنالمستخدميديقيجرابعلىالآليةالمناشيرتحتوي

كما،واقيةنظاراتالطلابيلبسأنويجبالمنشار.

ليتاييوموادأصنشارةامنخاليةالأرضيةاتبقىأنيجب

.مادةأيمنالشظاياأووالكسارات

الترويحأوقاتفيالسلامة

فقد،السلامةفينيف!صرلاقد،أخاسايلهوعندما

الوقائيةأضدابيرايتحذوال!الأنهمقتلوابلالكثيرودأصيب

قوتكحدودفاعرف.الترويحيةالحشاطاتأثناءاللازمة

نأتحاولولاالنشاطاتهذهأكواعجميعفيومهارتك

وارتد.الآخرينحقوقبمراعاةابداتجازفولاتتعداها،

ت!ضنالتيالمعداتواستخدمنشاطل!،!المناسبةالملابس

فقط.جيدةبحالة

الناسيحميأنيجب.الشتويةالرياضيةالألعابفي

أنواعلمعظمااللازمةالوقائيةوالتدابيرالبردضدأنفسهم

تسمىخاصةةخطأصةحاهناكر.الأخرىالرياضعات

الجسمحرارةفيهاتنحفض،الحرارةهبوطأيالهايبوثرميا،

أعراضوتشمل.م537وهوالعاديالمستوىمنأقلإلى

وإذا،الكلامفيوالتلعثماللاإراديالارتعاشالحرارةهبوط
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ثقيلةملابسارتد.أضدابهـالوقائيةابعصتتطل!الترويحيةالشاطات

دالماحاولاليحير(.)إلىأ،حدار1قلحلىتلا:اسسحدمتمراتعدما

اليسار(.!إلىتفعدمااحررقي!ص!اغرلىلااصقاءا

نأويمكن.الوفاةإلىتؤديقدفإنهاأسةالحاهذهتعالجل!ا

أعلىالحرارةدرجةكانتإذاحتىالحرارةححبوصأيحدث

الشخصملابسكانتإذاخصوصاالتحمد،درجةم!

مبتلة.

تكسير،عامكل،الغربشيالجليدعلىالتزأخيسبب

المفاصلالتواءفييتسببكما،الناسمنالالافعظام

علىالتزلجحوادثمنععلىوللعمل.ال!خرىوال!صابات

فيبماللتزلجالمنالحمبةالمعداتاستخداممنلابدالجليد،

.للمقاسالمطالقةالعاليةالأحذيةذلك

علىالتزلجأثناءالإصاباتسنوياالناسآلافويعانى

وأالجليدفينتوءاتعلىالمتزلجونيتعثرفقدالجليد.

ع!ىبعضهميسقطأوببعضبعضهمالمتزلجونيصطدم

،محترفتعليماتإلىالمبتدئونويحتاجأصلد.االجليد

.جيدةبحالةزلآجاتهمالمتزلجينجميعيبقيأنويجب

الرئيسيةالألممبابأحدالغرقيعد.المائيةالرياضةفى

فيوتفوقهالبلاد،منكثيرفيالموتإلىالمؤديةللحوادث

المرورحوادثعنالناجمةالحايلاتتلكالوفياتعدد

فيشخص)00.5نحويغرقفمثلا،.السقوطوحوادث

رياضةأثناءيغرقمنهموكثيرسنويا،المتحدةأ!لاياتا

شخصاء05نحوويغرق.الزوارقرحصو!أوالسباحة

.المتحدةالمملكةفي!منويا

لكيحدثفقدإطلاقا.تسئوحدكلا.السباحة

نأقبلتغرقأنالممكنومن،بجرحتصعابقدأوتشتى

عمالبالشاطىءكانفإذا،غائبأنكشمخصأييدرك

وإذافقط.101إ:تحت!التىالمناطةةفاسم!الإنقاد، !هملمائر!ي.!

واستعملالضحلةالمياهفيفابقماهر،غير!عابحاكنت

أيأومثلالسيارةأسداخليةاالإطاراتمنمنفوخاإطارا
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بالبردتشعروأنتتسبحولا.تساعدكأنيمكنأخرىوسائل

الرعديةالعواصفأثناءالماءمنواخرج،متعبأومحمومأو

فيجب،الأطفالأما.الأخرىالقاسيةالطقسأحوالوأثناء

منه.بالقربأوالماءفييكونونعندماكثبعنمراقبتهم

تكنلمماشخصبىلإنقاذأبداتسيحأنتحاوللا

منمعهمويسحبونيقاومونالغرقىمنكثيراإنمدربا.

نأتستيمفقدذلكومعالبحر،قاعإلىلإنقاذهمجاء

كنتفإذاالماء.إلىتدخلأندونخطرفيسابحاتساعد

وأشجرةغصنأوصيدساريةلهمد،الكفايةفيهبماقريبا

إذاأما.الأمانبرإلىالسابحاسحبثم،مشابهشيءأي

صدارةلهفاقذف،إليهتصلأنمنأبعدالشخصكان

يعينأنيمكناخرشيءأيأوفارغاكبيرأإبريقاأوالنجاة

الطفو.علىالغريق

لحوادثالرئيسيةالأسبابتشمل.الزوارقركوب

ويجب.والإهمالالتقديروسوءالسرعةالزوارقركوب

وألالمركباتهمالسلامةحدوديعرفواأنالزواردتىراكبيعلى

وفي.الركابلعددالأقصىالحدأوالامنةالسرعةشعدوا

مصابيحاستخدام:التاليةالأشياءهذهاللوأئحتتضمنالعادة

ألاخر.منزورقيقتربعندماالطريقوحقالإنذار

العملفيالسلامة

اللإصاباتمنمختلفةبأنواععامكلالعماليصاب

فقدانإلىالعملحوادثوتؤدي،الإعاقةإلىتؤديالتي

طائلة.مبالغوإهدارالعملأياممنكثير

المقصاتذلكفيبماللأدواتالحذرالاستخدامويعد

لكلبالنسبةمهماأمرا،والمفكاتوالمطارقوالسكاكين

فاستخدم.عملهممكانعنالنظربصرفالمعستخدمين

وأبق.صحيحةبويقةواستعملهاللعملالمناسبةالأداة

أيضاوعليكأمن.مكانفيوضعهاجيدةبحالةالأدوات

المفاصلالتواءلتفاديسليمةبطريقةالثقيلةالأشياءترفعأن

واحملهالشىءلتناولركبتلثفاثنوالإجهاد،المفاجئ

منبدلأساقيكعضلاتاستخدمثمجسمكمنقريبا

عددلتقليلخاصةخطواتوهناك،الحمللرفعظهرك

بهايوصيوالمكاتبالمصايخعفيوتكلفتهاالإصابات

السلامة.اختصاصيو

أصحابيحمي،الدولمنكثيرفي.ا!لصانعفى

السلامةوسائلمنكبيرةبمجموعةعمالهمالعمل

وقائيةتدابيرعلىالالاتبعضتحتويفمثلا،ولوائحها.

علىالمصانعمنالعديديحتويكما،المتحركةللأجزاء

كما،الحريقعلىللسيوةأخرىوسائلأومرفماتنظم

الغبارمنللتخلصومعداتالسقوطلمنعحواجزتحوي

معداتبلبسالعمالالمصانعمنكثيرويلزم.والدخان

منكثيريعانى.العملفيالسلامةأصولمنمهمجزءالامنالرفع

الرسميبين.خاطئةبويقةثقيلحملرفعجراءمنالإصاباتالناس

الثقيلة.الأشياءلرفعالسليمةالطريقةأعلاهالتوضيحي

أمانوخوذاتالأذنينوواقيةالوقايةمناظيرمنهاواقية

الفولاذ.منأحذيةومقدماتللحريقمقاومةوملابس

علىللسيطرةالمتخصصونالسلامةمهندسوويعمل

بدورياتفيقومونتفاديها،أوالمصانعمنكثيرفيالخاطر

الخطواتببعضويوصون،منتظمةبصورةللسلامةتفتيش

أيضاالسلامةمهندسوويجرييجدونها.أخطارأيلإزالة

المصانعأما.للعمالالعسلامةقواعدعلىتدريبدورات

فإنها،كاملبدوامللسلامةمهندسونفيها!وافرلاالتي

السلامة.بتفتيشللقياموالمديرينالعمالمنلجنةتشكل

فييشاركواأنيجبالمصانعفيالعمالأنوالواقع

ويبلغواعملهممكانيفتشواأنوعليهم.السلامةمسؤولية

العاطينعلىويجب.حادثأيتسببقدمخاطرأيعن

فيالتدخينوعدمصحيحةبطريقةالياتهمتشغيلأيضا

التدخين.عدممناطق

المكاتبفيالسلامةمستوىأننجد.المكاتبفي

فيالعاملينعلىيجبذلكومع.المصافيفيمنهأعلى

تحعينحيث،للسلامةالاساسيةالقواعدأتباعالمكاتب

عليهميجبكما،السلالمعلىالجريلاالمشيعليهم

ويعد.صحيحةبطريقةالأخرىوالمعداتالالاتتشغيل

وتعد.العاليةالمبانيفيخاصةمهماأمرأالحريقمنالأمان

لمساعدةالحريقمكافحةعلىتمارينكثيرةشركات

الطوارىءمخارجاستخدامعلىالتعودالموظفين

الخو.حالةفىأتباعهايجبالتيوالإجراءأت

فيتدريباالمكاتبموظفويتلقى،البلدانبعضوفي

لضحايايجرىطارئإجراءوهو،والرئتينالقلبإنعاش

بقاءعلىيعملأنالإجراءلهذاويمكن.القلبيةالنوبة

طبية.مساعدةتصلأنإلىحياالمريضالشخص

!لم!!؟!؟!رك!

ذقنكزملمهـلبماصكا.لاظهركأبق

!؟تم،9؟مستقيما

الشيءاحمل،!ركغ+يرء1ء3،ض/خملكشء؟جئوريي؟قي

حسمكمنفريثاأأأ،كاايه!!ركبتيكاثن

ع/ل!!!نجا!هصكىالحملادفع

ئم!1ء9!لأبمم،ءصسحاقيك

*كا!صيمى؟بموكا

ى*ص،صسس،"؟
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النقلوسائلفيالسلامة

فيهاتشاركالتىالحوادثتعد.السياراتسلامة

أنحاءفىالحوادثعنالناجمةللوفاةرئيسياسبباالسيارات

حوالىماتمثلأ،المتحدةالمملكةففي.العالممنكثيرة

.ام918عامالسياراتحوادثفيلثحخص003/2

السياراتصناعةلتحسينالسلامةمهندسوويعمل

الرئيسيةالمسؤوليةولكنالمرور،وإشسارأتالطرقوتصميم

فإنهنا،ومن.سيارةسائقكلعاتقعلىتقعالسلامةفي

.القيادةعندالإهمالعنتنتجالمرورحوادثمعظم

حسنقواعدباتباعالسلامةاحتياطاتزيادةويمكن

-بالسيارةالأطفالومقاعد-المقاعدأحزمةاربطالتقدير.

حدواتبع.حياتكوإنقاذالإصاباتمنعفىللمساعدة

بلطف،الاخرينالسائقينمعاملةمنولابدالمقرر.السرعة

علىوابرت.طريقكتغيرأنتودعندماإليهموالإشارة

فىسيارتكواجعل،الأخرىالسياراتمنآمنةمسافة

تأثيرتحتوأنتأبداتقدهاولا،الدوامعلىجيدةحالة

قلق.أومتعبوأنتتقدهاولا،الأدوية

خوذاتارتداءالناريةالدراجاتسائقىعلىويجب

.السياراتسائقويتبعهاالتىالحركةقوانينواتباعأمان

لدراجاتهمالمناممبةبالسرعةيسيرواأنعليهميجبكما

الطريق.وللأحوال

منالأطفالحمايةعلىيساعدالسيارةفيللطفلانحصصالمقعد

رئيسياصبباالسياراتحوادثوتعد.السياراتحوادتفيالإصالة

.الدولمنكتيرفيالحوادتعنالماتجةللوفيات

علىفقطواحذشخصيركب.الدراجاتسلامة

محاولةعدمويجبواحد.لراكبالمصنوعةالدراجة

تتبعأنوعليك.الدراجةركوبأثناءمثيرةبحركاتالقيام

حركةاتجاهنفعم!فيفسرالمرور،وإشاراتعلامات

وأعط،بسيارةدراجتكتحتكأنأبداتحاولولا،الآخرين

تتوقف.أنوقبلزاويةحولتنعطفأنقبلدائماإشاراتك

فيومصابيحعاكسةمراياتركبأنعليكيتعينكما

ليلا.ستقودهاكنتإذادراجتك

المشاةآلافوفاةإلىاسمياراتتؤدي.المشاةسلامة

تصدمهم،المثالسبيلعلىالضحايا،منفكثيرسنويا.

فيتساعدأنويمكنك.الشارععبورهمأثناءالسيارة

عبورأماكنعندالشارعبعبورالموتأوالإصاباتتفادي

فيتنظروأنالمرورإشاراتتتبعأنوعليكفقط.المشاة

وامم!.قادمةسيارةهناككانتفربماتعبرأنقبلالاتجاهين

السيرمنبدلأالطريقجانبيعلىأوالشارعرصيفعلى

الشارعهـ.في

نأويمكن.الشارعفييلعبواألافيجب،الاطفالأما

كلافيوينظروايتوقفوابأنالحوادثمنأنفسهميحموا

.الشارعوسطآخرشىءأيأوكرةيتعقبواأنقبلالاتجاهين

المركباتاستخدامعند.العامةا!لركباتفىالسلامة

استخدامأثناءيكونونمماأماناأكثرالناسيكون،العامة

والطائراتوالقطاراتالحافلاتفسائقو.الخاصةمركباتهم

والطاقم،العامالنقلفيالمستعملةالأحرىوالمركبات

سلامةحمايةعلىمدربونمنها،ك!!فىيعط!الذي

بالنعسبةالحوأدثمعدلأننجد،لذلكونتيجةركابهما.

.عادةمنخفضالعامةللمركبات

وأكثرأكثرالحوادثمعدلتقليلالركابويستطيع

الركابعلىيجبكما.المركبةسائقمحادثةعدمبمراعاة

معهم.يركبونالذينهؤلاءمعالكياسةتوخىأيضا

العامةالأماكنفيالسلامة

فيهيجتمعمكانأيفيتحدثأنحادثةلأييمكن

نأيمكنك،الوقائيةالتدابيربعضوباتباعذلكومع.الناس

العامةالأماكنوفىوالمطاعمالمسارحفىسالماتبقى

بمجردالطوارئمخارجتعرفاندائمافحاول.الأخرى

حالةفيستستخدمهالذيالخرجاخترعاما.مبنىدخولك

فإن،الحقيقةوفى.أخرىكارثةأيةأوحريقحدوث

.ومضاءةواضحةالخارجتكونبأنتقضىالقوانين

.التجمعاتفىخاصةبصفةحذراتكونأنوعليك

شىءأيأوالمظلةواحمل.تزاحمهمأوالاخرينتدفعفلا

وأآخرشخصإصابةعدملكتضمنبطريقةحاد،آخر

نفسك.جر!



تعتبرالمزارعفيالسلامة

بصفةمهمةمسألة

التيالأماكنفىخاصة

الأطفالفيهايختفيقد

.الالاتداحل

الطوارئاحالاتفيالسلامة

فيضانمثلطبيعيةكا،رثةعنالطوارئحالةتنجمقد

انفجار.أوحريقأوتصادمعنأو،زلزالأوإعصارأو

يصعببحيثمةطجئةبصورةتنزلقدالماسيوهذه

منتخففأنتستطميع!فإنكذلك،وجمعحيالها.التصر!ت

إعصارأوفيضانأثناء4تفعاأنيجبماعرفتإذاالخاطر

.زلزالأوقمعيإعصارأومداري

نبأإعلانبمجردا!فيضانمنطقةغادر.الفيفانأثنماء

مكانفيوأنتالةجضانيدرككألاحاول.الفيضان

وملابى!.طعامامعكوخذ،منخفض

قبلوالأجهزةالكهربائيةالمصابيحكلسلامةمنتأكد

كلاغل.الفيضانا؟تهاءبعدعودتكعندتستخدمهاأن

المياهإمداداتأنأ!محةامسؤولويعلنحتىالشربمياه

منفاطلبالماء،غمرهاقدمميارتككانتوإذا.سليمة

المكابحخلومنلاتأكدلكيفحصهاأنالميكانيكي

الماء.منآخرمكاز،أيأوالآليوالمقود)الفرامل(

محطةعلىمضبوطاالراديودعالممطر.الإعصارأثناء

وأحكمهانوافذكغطالإعصار.نبأسماعكبعدالأخبار

قاربلديككانوإذا-.بشريطأوخاصةعواصفبمصاريع

فيالشربمياهاحفظ،.آمنلمكانخذهأوبأمانفثبته

بالماءالاستحمامح!إضواملأ،نظيفةوأباريققوارير

فيالبنزينخزانأنمنتأكدوأخيرا،لاحقا.لتستعمله

تعملأنتستطيعلاقدالبنزيز،محطاتلأنمملوءسيارتك

سيارتكفىالبنزينتخزنلاولكنالإعصار،بعدأياملعدة

منزلك.أو

93السلامة

كانأومتيناالمبنىكانإذاالمنزلفىتبقىأنويمكنك

نحوسريعاتتحركأنعليكفإنوإلا،مرتفعةأرضفي

الملجأفيأوالمنزلفيفابقالإعصار،ضدمخصصملجأ

الخطر.زوالإشارةتعطىحتى

الكهربائيةالأسلاكتحنب،العاصفةانتهاءوبعد

فورا.عنهاالكهرباءشركةوأبلغالمتدليةأوالمفكوكة

منطقتككانتإذا)التورناد(.اللولبىالإعصارأثناء

مبنىفيملجأإليفاذهب،قادملولبىإعصارممرفيتقع

مرآبأوالأرضتحتمحطةأوقبومثلالأرضتحت

النوافذ،وعنالمبانيمنالعلياالطوابقعنابتعد.للسيارأت

أسفلإلىفاذهبقبو،علىيحتويلامبنىفيكنتوإذا

بطانيةأوبسجادةنفسكوغطالأرضعلىوانبطحطابق

.والكسارةالمتطايرالزجاجمنلتحميك

الموجودةوالأبوابالنوافذبعضافتح،أمكنوإن

.القادماللولبيالإعصارلجهةالخالفالجانبعلى

يأفوقمنيمرعندماالهواءيمتصاللولبيفالإعصمار

الخارجفيالجويالضغطينخفضفقدولذلك،مبنى

نحوالمبنىانفجارإلىتؤديقدلدرجةمفاجئةبصورة

مساواةفيليساعدوالأبوابالنوافذافتحولهذا،.الخارج

الضغط.

!اول،أخصىمركجةأيأوسيارةفيكنتفإذا

الإعصارطريقمنقائمةزاويةفيتسيربأنالهروب

وسيلةأيأوملجأأيإلىالوصولتستطعلموإذا.اللولبي

منخفف.مكانأيفىأوخندقفانب!!يللفرار،

حدوثعندالمنزلداخلكنتإذا.الزلازلأثناء

النوافذ.عنوابتعد،مكتبأوطاولةتحتاختبئ،الزلزال



لسلامها04

نأيمكنحيثالمبانيعنفابتعد،بالخارجكنتإذاأما

.الكسارةأوالمتساقطالطوبيضربك

أبقولكن،الحالفيفتوقفسيارةفيكنتوإذا

.السيارةداخل

السلامةأجلمنالعمل

وأصحال!الأفرادويشتركفرد.كلمسؤوليةالسلامة

الخاصةوالمنظماتالحكوميةوالمؤمسماتوالصناعةالعمل

بسببالوفاةأوالإصابةمنالناسبحمايةالالتزامفي

.الحوادث

التىالمسؤولياتمنكثيرالأفرادعلىيقعالأفراد.

تعليماتأتباعمثلا،،عليكفيجب.بالسلامةتتعلق

الأداةتشتريأنوعليك.جمئالمنتجاتفيالصانع

تستخدمولا،المطلوبللعملالمناسبالجهازأوالمناسبة

يأعنأبلغ.الإطلاقعلىطاقتهامنأكثروسيلةأي

زودوكذلك،المجتمعفيأخطارعلىتنطويحالة

تقودأنعليكوأخيرا،.السلامةبتعليماتالأطفال

.بأمانسيارتك

سلامةعنمسؤولةالمشاريع.والصناعةالعملمشاريع

مستجاتإنتاجالعامل!تعلىويجب.والعاملينالعملاء

العملاءإعطاءعليهميجبكما.الاستعمالمأمونة

.الحوادثتمنعكاملةتعليمات

لعمالهميوفرواأنأيضاالعملأصحابعلىويجب

فيتعليميةبرامجلهميقدمواوأن،آمنةعملظروف

مكافحةتمارينبانتظاميقيمواوأن،والسلامةالأمن

معداتيوفرواأنيجب،ذلكإلىوبالإضافة.الحريق

حالةفيللاستعمالكافيةومخارجبالسلامةخاصعة

.الطوأرئ

البتيولية

واءلدا

التحييم

الحليدعلىالتزلج

الشمسصهـوق

شعاعل!ا

عماللأا

حةلدراا

لسفيمةا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المنزلفيالسلامة

التقابعود

ال!طفاء!رقة

الترويحأوقاتفيالسلامة

الروارقركود!

حةلسباا

الحريقسالوقاية

لعرقا

الماءتحتالعوص

العملفىالسلامة

العبارانفحار

الحجريالفحم

النقلوسائلفيالسلامة

السيارة

المطار

لبرقا

الحجاةسترة

الأمادصمام

الحمتم!أشعال

المستهلكحماية

الطوارئحالاتفيالسلامة

إعصارالتورناد،

السلامةمعدات

الدخانمكشافالأمادمصماح

الحريقمطفأة

عحلةذاتأخرىمقالات

السامالمباتأعراباعيش

العين

الموضوعصرعنا

-7

المنزلفىالسلامة

والكهرباءالسلامةهـ-المطبخفي-أ

الحريقم!الوقايةوالحمامفي-ب

أحرىوقائيةتدابير-رالمعداتعرفةفى-ج

الحديقةدي-د

المدارلرفىالسلامة

السلالىوعلىالممراتفى-أ

الدراسةحجراتفى!-

القوىألعا!وميادي!الرياصيةالقاعاتفيخ!

المدرسةم!الأحرىالأماك!الى-د

الترويحأوقاتفىالسلامة

اصتشويةاالرياضيةالأاحا!افى

المائيةالرياصةلى-ب

احسباحةا!

الروارقركوب-د

العملفيالسلامة

المصاسعفي-أ

المكات!يب-

النقلوسائلفيالسلامة

السياراتسلامة-أ

الدراحاتسلامة-ب

المحتماةصلامة

العامةالمركهاتليالسلامة-د

العامةالأماكنفىالسلامة

الطوارئحالاتفىالسلامة

لىالفيضاثناءأ-أ

الممطرلإعصاراثناءأ-ب

)التورلاد(اللولىلإعصاراثناءأ-ج

لزلازلاءتساأ-د

السلامةأجلمنالعمل

الأفراد-أ

والصماعةالعملمشاريع-!

أسئلة

لاأماكنفيتخزيمهايح!التيالشائعةالممرليةالأدواتما

إليها؟الوصولالأطفاليستطجع

خطرا؟أمرابمفردهتزلجهأوالفردسباحهتعترلماذا
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منمنزلكلحمايةاتخاذهاثعليليجبالتيالوقائيةالتدابيرما-3

الحريق؟

فيكتإذاوالنوافذالأبوابالعضتفتحأنعليكيح!لماذا-4

اللولبى؟الإعصاريصيبهقدمبنى

الماءإلىتدخلأندونخطرفىمسباحاتنقذأديمكنكيف!-5

بنفسك؟

تفاديه؟يكنوكيف؟الحرارةهبوطمفهومما-6

؟لزالزحدوثأثساءملجأعنتبحثأين-7

الكهربائية؟للمشجاتمن1الىالاستخدامتحكمالتيالقوانينما-8

أبوعبد،القضاعيا!غر:القضاعبى.سلامةابن

الله.

سلامة.11موسىانظر:.موسىسلامة

العتانى(.)الطرازالإسا"ميةالعمارةانظر:.السلاملك

.(حىإبمخما)ردمم!لعصما:نظرا0ميووا

علىتقع،الفرسحافرشم!قعلىيونانيةجزيرةسلاص

مساحةوتبلغأثينا./غربكما6بعدعلىسارونيكخليج

نسمة.002825سكانهاعددويبلغ2كم9ءالجزيرة

منالسكانوغالبية،،جبليةصخريةالأرأضيمعظم

فيالفاكهةوأنوأعنالزيتووالعنبيزرعون،الألبانيين

باسمأيضاسلاميزجزيرةتعرف.الساحليةوالمناطقالأودية

الخبازين.ه!"لتعنىوهىكولوريهوحديث

قربضاريةبحريةم!اركوالفرسالإغريقخاض

معركةبعدالفرسقتدمعندما..مق048عامسلاميز

.الأمانينشدونسلاميزجزيرةإلىالأثينيونلجأ،ثرموبايلي

مراكبأماما،نسحابطريقسدالفرسسفنحاولت

الفارسي.الأررعلولنصفالإغريقفدمرالإغريق

،الأولأحشورلتقازرغر:.معركةسلامير،

ثميستوكليس.،أريستديس

حكومتهالهاومقاطعة4الانتخاببدائرتهالهامدينةسلاو

(00689سكانهاصتددبإنجلترا.بركشاير،فيالمحلية

إلىكم92بعدعلىالصنا!"،سلاومدينةتقع.نسمة

عامفيالتجاريسلاومر!%أنشئولقد.لندنمنالغرب

متضمنة،متنوعة؟ضتجاتالصناعيةالمراكزوتنتج.ام029

ويعمل،المحفوظةإ؟غذيةوا،الإلكترونيةالصناعةعناصر

.لندنفيسلاوسكانمنكثير

كندياعالماكانأم(.182-91)70هالر!ى،

والمعروفةالجسملهاقيمرضالتىالضغوطعنبابحاثهاشتو

تطويرفيالصماءالغددعندراساتهساهمتوقد.بالإجهاد

معالجسموتفاعلاتوتأثيراتهالمرضلطبيعةجديدفهم

أبحاثهوأظهرت.الإنسانحياةفيوالأحداثالمشكلات

غيرالظروفمنعديدةأنواعمعالجسمتأقلمسبلالطبية

حياتهمعظموأمضىبالنمسا،فيينافيسلايولد.السارة

مأ769عاموفيبكندا.مونتريالجامعةفيالعمليةالمهنية

للإجهاد.الدوليالمعهدأسس!

المتحدثالشعبهواسملتشعبدتمعب.،السلت

البريتانيةالسلتيةاللغاتوتشمل.وأحفادهمالسلتيةباللغة

منفرعوهيالغيليةوالأسكتلنديةوالأيرلنديةوالكورنية

الأوروبية.-الهنديةاللغاتأسرة

هولستاتفىالسلتعلىالشواهدأقدمعلىعتر

هناكالحفرياتكشفتفقدبالنمسا.سالزبيرجمنبالقرب

القرننحوإلىتاريخهايرجعالتياسملتقبورمنالمئات

الشعوبأولمنالهولستاتسلتيعدالميلاد.قبلالثامن

القرنوبحلول.الشماليةأوروبافيالحديدصنعتالتي

والبرتغالفرنسافيالسلتانتشرالميلادقبلالسادس

إيطالياشماليايضاواستوطنواالبريطانيةوالجزروأسبانيا

..مق093فينهبوهاالتيروماحتىجنوباالبلادوغزوا

مجموعاتانتقلتالميلاد،قبلوالثالثالرابعالقرنينخلال

ببلغارياالانيعرفمافىالبلقانمنطقةإلىالسلتمن

إلىالميلادقبلالرالغالقرنمنالواقعةالفترةخلال.واليونان

أوروبا،منواسعةأجزاءالروماناحتلالميلاديالثانيالقرن

علىحافظتالتيالوحيدةالسلتيةالمجموعاتوكانت

جنوبوويلزوأسكتلنداأيرلنداسكنتالتىتلكهيثقافتها

فرنسا.غربىشمالفيوبريتانيإنجلترا،كربي

:طبقاتثلاثمنالقديمالسلتمجتمعتكون

الأخيرةهذهوتضم.والمثقفونوالعامةالأرستقراطيون

قبائلإلىالسلتانقسم.والرهبانوالشعراءالمحامين

وقدواحد،جدمنينحدرونأنهمأفرادهايدعيصغيرة

يأوعلى.القبائلهذهمثلمنالأسكتلنديةالعشائرنمت

شميد.قطموحدةأمةيكونوالمالأوائلالسلتفإن،حال

فييعيشكانمعظمهمولكنالمدنمنالقليلالسلت

الماشمية.ويربيالمحاصيليزرعصغيرةريفيةمستوطنات

الإغريقيةالألفبائيةالأوائلالسلتبعضاستخدم

منها.نماذجعلىيعثرلمأنهغير،الخاصةلغتهملكتابة

كتابمنالأوائلالسلتعنالمعلوماتجاءتلذلك

علماءأكتشفهاالتيالأشياءومنوالرومانالإغريققدماء

الأولىالقرونخلالالأيرلنديونالسلتاستخدمالاثار.

عثروقدأوقامسمىالكتابةمنبدائياشكلأللنصرانية

بدايةخلالالسلتتبنىوقد.الحجريةالنقوشفيعليها
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نوغاوطوروااللاتينيةالهجائيةالحروفالوسطىالعصور

الأساطير.بعضذلكفىبماالمكتوبالأدبمن

ماالسلتطورالميلاديالسادسأغرناحوالىفي

موقعمناسمهاستقىالذيالأدبيتينلابأسلوبعرف

حيثنيوشاتلبحيرةمنالشرقيالطرفعندسويسري

.الأسلوببذلكنقشتالتىالأعمالمنكثيرعلىعثر

والحلزوناتالأقواسمنمتقنةأش!صالأالأسلوبذلكيبرز

والنباتاتالحيواناتبعضبوضوحصورأنهكما.المحبوكة

عاشبى.الطيعةفيشسبيهلهوجدقلما،معينفنيبأسلوب

عنصراأصبححيثالوسطىالعصورحتىلاتينأسلوب

الرسم.انظر:.الحقبةأضلكالسلتيةألادابفيرئيسيا

وأعمالآبديعةمحطوطاتالسلتيونالفنانونصنع

حجرية.أش!ظلأونحتواللزينةمعدنية

.الدروديونبمالفن،السلتيأيفئا:انظر

عئرالذيالفنيالعملهوادسدتيالفن.الفنالسلتي،

المعدنيةالأدواتكصنع،الفنيةعبقريتهمعنالسلتيونبه

زخرفةفيمتفوقينالسلتيونوكان.والخزفوالنحت

الخطوطمنجميلامزيجايستعملونوكانواالأشياء،

،كالنبات،طبيعيةأشكالمناستلهموهاواللولبيةالمتقوسة

الأشياءيصورونالفنانونيكنولموالطيور.،والحيوانات

تجريدية.أشكالفيعنهاعبروابل،الواقعفيهيكما

هما:رئيسيت!تمرحلت!تإلىالسلتيالفنتقسيمويمكن

وف!،أخربيةاأوروباانحاءكلفىالأوائلالسلتي!تفن

إلىالأولالنصرانيالعهدمنابتداءالأيرلنديينالسلتيين

بدأالميلادقبلالخامص!القرنوفي.الوسطىالعصور

أذفئايطورونالراينواديفيعاشوأالذينالسلتيون

السلتيةالحضارةانتشرت،لاحقةفترةوفي.مميزةصفات

والنمسابتشيكوسلوفاكيامؤخراعرفتالتىالمناطقفي

وأيرلندا.وبريطانيا،وأسبانيا،وفرنسا،إيطاليا،وشمال

الممتدةالفترةفيأوروبافيالسلتيالفنعلىيطلقوكان

لا!ناسمالميلادقبلالخامسالقرنإلىالأولالقرنمن

سويسرا.فيأثريموقعوهو،بنلاإلىنسبةتين

حضارةكانتالميلاد،قبلالثانيالقرنبدايةومع

السلتيالفنأنغيرالتدهور،منكبيرجانبعلىالسلتيين

للفنالرئيسيةالأشكالاستمرتكما،أم05عامإلىاستمر

يصللمحيثوأسكتلنداأيرلندافيمتأخرةفترةحتىالسلتى

البلدين،هذينفيالنصرانيةدخولوبعد.الرومانيالغزو

التعقيد،فىالذروةبالغالسلتيينعندالزخرفةفنأصبح

.الميلاديعشرالثانىالقرنأواخرحتىالأسلوبهذاواستمر

لزخرفةا

كلشعوببفنتأثرتينلافنأنالاثارعلماءيعتقد

بهذهتجاريةعلاقاتللسلتيينوكانتوإيطاليا.أليونانمن

والرقيق،الخامالحديديقايضونهموكانوا،الشعوب

اليونانيونوكانالخمر.علىللحصولأخرىوبضائع

برسوممزخرفةأوانفيخمرهميبيعونوالإيطاليون

نباتاتبأشكالمزخرفةأو،النخيلسعفتشبهكلاسيكية

الحرفيونوكان.بشريةوجوهأو،بالحيواناتأو،لولبية

فنامنهاانطلاقاوطورواالزخارفهذهيحاكونالسلتيون

إياهامحولينالبشريةالوجوهقسماتفبسطوأمميرا،زخرفئا

علىقدرتهميستغلونوكانوا.الأناقةفيغايةأشكالإلى

وأالبرونزيةالعقودعلىعجيبةزخرفةإضفاءفيالتقليد

.والعرباتوالأسورة،الذهبية

الكأسهذه.أرداغكأس

فنأمتلةأروعمن

دروتهوصلوقدالسلتيين،

!عوعثرأيرلمدا.في

مقاطعةفيبأرداغالكأس

فضيلاءإوهو،لمريك

إلىعهدهيرجعمز!حرف

الميلاد.قبلالثامنالقرن



34الفنالسلتى،

الذهبيةالمشغولاتصناعةفيالسلتيينمهارةروعةبكليمثلتاراإبزيم

الوطنىالمتحصفيالانويوحد،الميلاديالثامنالقرنخلالوتثقيبها

.بأيرلندا

تبنىالميلاديينعشروالثانىالسابعالقرنينوبين

منمستقاةجديدةزخرفيةاشكالعدةوطورواالأيرلنديون

المتقوسةالخطوطرسومإلىإياهامضيفين،عدةمناهل

واللولبية.

الحيواناتتشابكأهميةالأشكالهذهأكثرومن

.السكسونيستعملهاكانزخرفةعنأصلانقلالذي

والطيورالحيواناتأجسامالحيواناتتشابكفيويظهر

لتكونبعضابعضهامعومنسوجة،ومعقودةمطولة

نأغيرمنظما-عامبشكل-الرسموكانمميزا.شكلا

علىيضفيكانومخالبهاالحيواناترؤوستصاوير

المتقوسةالخطوطوتتضايق،كبيرةحيويةالرسوم

وأتشابكوسطهاوفيلولبيةخطوطإلىوتتحول

.صغيرةطيوررؤوس

لزخرفةالأشمكالهذهالأيرلنديونالرهبانواستعمل

خطكما.انحطوطةانظر:.الأناجيلوبخاصة،الخطوطات

كلأولوفى،منتظم،جميلبخطالخطوطاتالرهبان

صفحة،علىرمزهأوللمنصرمزخرفةصورةرسمواإنجيل

النص.بدايةكتبواالأخرىالصفحةوعلى

الفنانيحولمافكثيرا،واقعيةليستالصوروهذه

زخرفةإلى،الأحيانبعضفيوجههملامحأوالمنصر،رداء

الزاهيةالأشكالمنسلسلةكأنهاتمثلثيابهكانتكما

الأحرفببعضتكتبفكانتالنصبدأيةأما.الألوان

بزخارفوالمرصعةكلهاالصفحةعلىالمنشورةالضخمة

صفحاتعلىالخطوطاتبعضوتحتوي.الألوانزاهية

الأناجيل،منالمقاطعلبعضتوضيحيةرسومبهايوجد

ذاته.النصفيالألوانالزاهيةالأحرفمنعددوعلى

تفصيلأالخطوطاتأكثرمنتعتبرانمخطوطتانوهناك

موجودوكلاهمادورو،وسفركيلز،سفروهما،وإحكاما

بأيرلندا.دبلنفي)ترينتي(التثليثجامعةمكتبةفى

المعدنيةالأدواتصناعة

فىتينلافنمنكثيرةنماذجعلىالاثارعلماءعثر

عثرالذيكالقبر،الراينواديفيسلتيينقبائلرؤساءقبور

يدفنونالسلتيونالقادةوكانبألمانيا.الغسهايمفالدفيعليه

ثمينة.أخرىوممتلكاتالحربيةعرباتهممعالقبورهذهفي

غنى،أقلأنهاإلانفسهالنوعهذامنأخرىقبوروتوجد

هذهعهدويرجعفرنسا.شرقيشمالبشامبين،وجدت

فيالموجودةبالقبورقورنتإذاقليلامتأخرةفترةإلىالقبور

الراين.نهروادي

البرونزيةالأدواتمئاتالقبورهذهمنواستخرج

الذيتينلاموقعأما.الخزفيةالأوانىمنكبيرةوكمية

ذإسخاء،أقليكنفلمبكثير،متأخرةفترةإلىعهدهيرجع

بأغمدتهاالناسأبهرتحديديةمميوفعلىفيهعثر

السلتيونوكان.وجمالبراعةبكلالمنقوشةالبرونزية

ويستعملون،فائقةبعنايةالمعدنيةالأشياءهذهيصنعون

البرونزيةالزهرياتصنعيتقنوالمأنهمغير،معقدةتقنيات

يفعلكانكما،واحدةودفعةواحدقالبفيالكبيرة

يصنعونالسلتيونوكانوإيطاليا.اليونانمنكلحدادو

هذهتأخذحتىالمتكررالطرقبوساطةالمعدنيةالأشياء

برسوميزخرفونهاثم،المرغوبالشكلالمعدنيةالأشياء

.المعدنسطحعلىمنقوشمةأوبارزة

بمادةبطلائهاالمعادنيزينونالسلتيونالحدادونوكان

منبقطعيرصعونهاأووالعنبر،،والمرجان،الملونةالمينا

السلتيونوامتازالأخضر،أووالأزرقالأحمر،الزجاج

كانواالتىالويقةبساطةرغمبالميناالطلاءفيبمهارتهم

الرومانيالغزوقبل-بريطانياجنوبوفييستعملونها.

يزينالسلتيةالقبائلرؤساءخيلطاقمكان-بقليل

الزاهية.الألوانذاتالمينامنومسطحةكبيرةبقطعات
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منصغيرةزينةعقوديصنعون-أحيانا-الحرفيونوكان

قطعةيضعونثمناتئةلتظهرالطينمنكتلهيئةعلىالمينا

بريطانياجنوبيسلتوكانسطحها.تغطتيبرونزيةصغيرة

الخلف.منبرسوممنقوشةمستديرةبرونزيةمرايايضعون

مشابهةرسوماالأيرلنديونالحرفيوناستعملولقد

وأظهر.خاصةالكناشفيتستعملمعدنيةأدواتلتزيين

حجيرةمهارةالميلاديالثامنالقرنفيالأيرلنديونالحدادون

منخاصةأنواع)وهىوالمذاخر،الكؤوستزيينفي

كما،والأبازيم(المقدسةبعفالأشياءفيهاتحفظالكؤوس

أرزهب،باالمطليكالبرونز،مختلفةمعادنيستعملونكانوا

صنعهاالتيالمعدنيةالأدواتبينومن.والذهبوالفضة

عثرقديسلحزامومذخر،أرداغكأس،الحدادونهؤلاء

)مشابكأبازيمعدةوكذلكسليجو،فيبمسويلوعليه

تارا.إبزيمأشهرهاومن(للزينةتستخدمكانت

فىالحقبأرقىمنالميلاديعشرالثانيالقرنويعتبر

منبقيتالتىالأدواتوأهم.الأيرلنديةالمعادنصناعة

كونغوصليبلاش!تالقديسذراعمذخرالوقتذلك

الميلاديعشرالثانيالقرنمنالعشرينياتفيصنعالذي

كوناخت.ملكأوكونور،تيرلاوأجلمن

المعماريالفن

عاشرالتىالأماكنجمنالكثيرالاثارعلماءلايعرف

وأسكتلندا.أيرلنداشيالأولالنصرانىالعهدفىفيهاالناس

اندثرتثمالخشبمنكانتالعهدذلكبناياتومعظم

وكان،منظمةقرىأيةهناكتكنلمالبدايةومنذتماما.

منعزلة،مزارعوسطمنازلفىيعيشونالناسمنكثير

صغيرةصناعيةجزرعلىمبنيةأودائريبجدارومحاطة

تحتلالأديرةفيهبدأتالذيالوقتوفي.مستنقعاتوسط

وفىقربها.منازلهميبنونالناسبدأالأهميةمنكبيراجانبا

ولمريكدبلنمثل،مدنأيرلندافيأنشئتلاحقوقت

البحر.قربووكسفورد

صوامعآثارعلىأيرلندامنالغربيالشاطئويحتوي

المجففبالحجرمبنيةصغيرةمصلياتفيهايوجدصغيرة

مخطوطاتوتشير(.كالإسمنتبناءمادةبدون)حجر

كنائسإلىالميلاديالثامنالقرنأواخرإلىيرحكلهدها

الكنائسهذهأنالمتبقيةالقليلةالاثاروتظهربالحجر،مبنية

كانكمابنائها،فىوبسيطةالشحلمستطلةكانت

بالحجر.ومبنيةمنهابالقربمستديرةأبراجمنهاللكثير

.المستديرةالأبراجانظر:

النحتفن

،لحيواناتأولبشرتماثيلينحتونالأوائلالسلتيونكان

بعضوتعتبروالبرونز.الحجرالغرضلهذايستعملونوكانوا

الأشمكالمعظمأنإلاكبير.حدإلىواقعيةالحيواناتتماثيل

منعددعلىالاثارعلماءوعثر.للغايةبسيطةكانتالبشرية

ألمانيامنكلفيمنهاأجزاءعليأوالتماثيل

فيوجدواكما،وأيرلندا(،)السابقةوتشيكوسلوفاكيا

ئصببوابةمنجزءاتمثلكانتنقوشبقايافرنساجنوبي

مزلنحجرعلىأخرىسلتيةنقولقوتحتوي،تذكاري

زواياذاتأومتقوسةخطوطمنمكونةأشكالبوساطة

واديمنكلفيالحجارةمنالنوعهذاعلىوعثر.عديدة

أيرلندا.وفيفرنسا،فيبريتانيمنطقةوفيوألمانيا،الراين

السيراميكفن

منهاالقليللكن،الصنعحميلةالخزفيةت!!لاأوانىإن

الحرفيونرسمولقد.الخزافدولا!بوساطةصنعفقط

،عديدةزواياذاتأشكالأالخزفيةأع!الهمعلىالسلتيون

علىتظهربحيثوصقلوهالأسودباللونسطوحهالونوا

الخزفيةالأوانيبعضويحتوي.معدنيةمزهرياتشكل

بعض-فيتتضمنمنقوشةأوملونةزخارفعلى

علىتوجدالتيتلكتشبهمتقوسةخطوطا-الأحيان

الأوانيتلكمننماذجعلىعثروقد.مزينةمعدنيةأدوات

بفرنساشامبينمنكلفيالملونةوالمزهرياتفيةالخض

منطقةفىمنقوشةمزهرياتعلىو!صذأ!كوأسبانيا،

ان!:إنجلترا.جنوبفيأخرىأشياءعلىر،بريتانى

فن.،النحتبمالسيراميك؟شعب،السلت

بإنجلترافىرثامبتونشايرفيضيعةدورطسلجرد!

جورجلأسلافالاصلىالموطنبوصفهاإليهاينظر

وظلت.الأمريكيةالمتحدةللولاياترئيسأول،واشنطن

مأ953منالفترةفيالضيعةتلكتملكواشنطنعائلة

يعيمقكادحيتلإنجلتراسورتاممتولشايرضيعةمانورسلجريف

شاشطن.حورحأسلاف



لورنسوأخوهواشنطنروبرتقامعندمام0611إلى

بشراءالبريطانيةالحكومةقامتأم419عاموفيببيعها.

بريطانيابينالسلامعلىعام001بمرورللاحتفالالمنزل

.المتحدةوالولايات

فقدالمميز،طابعهعلىمحافظاالمنزلهذازالوما

منوتأثيثهالمنزلبتجديدالأمريكيةالوطنيةالجمعياتقامت

الداخل.

أقامتهادودةالسدجوقيةالدودة.الدولةالسلجوقيلأ،

وآسياوسورياوالعراقإيرانحكمتإسلاميةتركيةأسرة

للميلاد.عشروالثانىعشرالحاديالقرنينخلالالصغرى

التي،التركمانيةالغزعشائرزعيمسلجوقإلىتنعسب

أحفادأحداستولى.بخارىفيواستقرتهاجرت

هـ،942سنةخرالممانإقليمعلىبكطغرلوهوسلجوق

اشتدقدوكانبغدادفيالبويهيونضعفولما.أم370

القائمببغداد،العباسيالخليفةامشدعىللخلفاءظلمهم

بكطغرلفزحف.البويهيينمنلإنقاذهبكطغرلاللهبأمر

ملكاالخليفةونصبه،البويهيينعلىوقضىبغدادعلى

.أم550هـ،474عامالبلادعلىالزمنيةالسلطةوسلمه

علىنفوذهبكطغرلخليفةأرسلانألبوسع

مكةثمحلبمنهافانتزع،الفاطميةالدولةحساب

معركةفيعليهموانتصرالرومبلادإلىوتقدم،والمدينة

فيبلادهممنشطراإليهوضمملاذكرد.ان!:ملاذكرد.

حاكماقطلمشسليمانعمهابنونصب،الصغرىآسيا

.الجديدةالبلادتلكعلى

بغدادأرسلانألبخليفةالسلجوقيملكشاهوجعل

.ام190هـ،484مشةلهعاصمة

هذاعنونتج،أم290هـ،ء48سنةملكشاهتوفي

بنسليمانفاستقل؟السلجوقيةالأسرةأبناءبينالتنازع

الخطرالسلحماةيداهموعندما.وبدينةقصيرةالبريةالسلحفاةأرجل

عالية.قبةتشبهالتيصدفتهاداخلتحتفى

54البريةالسلحفاة

العسلاجقةلمسلطةفيهاوأسر،الصغرىباسياقطلممش

واستطاع،العثمانيينالأتراكقوةمولدشهدتوالتي،الروم

انتزاعالسلاجقةأبناءتربيةأمرعلىالقائمونالأتابكة

باسمعرفتدويلاتوأسسواالسلاجقةمنالأمورمقاليد

الدينعمادالأتابكدولةأشدهاومن،الأتابكيةالدويلات

الإسلاميبالجهاداشتهرتالتيوهي،الموصلفيزنكي

الصليبيين.ضد

،بالإسلامالشديدتمسكهمالسلاجقةماثرمنكان

المسلمونووصل.والجماعةالسنةأهلإلىالقويوميلهم

علوممنكثيرفيالتقدممنعظيمةدرجةإلىعهدهمفي

أنواعها.بجميعالفنونعهدهمفىوازدهرت،الحضارة

لدولة،ا،الأيوبية،لدولةا،البويهية:أيضانظرا

تركيا.بمالأتراك

السلحفاة،الزواحفانظر:.البحريةالسلحفاة

المائية.

الأصدافذواتالزواحفمنالبريةالسلحفاة

سوىأصدافهاخارجمنهايظهرولا،اليابسةفيتعيش

داخلالأعضاءهذهإخفاءويمكنهاوأرجلها،وذيلهارأسها

السلاحفأنواعومعظمالخطر.تستشعرعندماالصدفة

قبةشكلعلىصدفةوتعلوهاالحركةبطئةحيواناتالبرية

تسمىصفابمحمنالسلحفاةصدفةوتتكون.عالية

وأبنيةبظلال)ملونة(مرقشةالحراشمفوهذه.الحراش!

متشعبة.وحلقاتبخطوطومنقوشةسوداءأوصفراء

ويغطيسم،أ4و.سما.بنالسلاحفأحجاموتتراوح

الخلفيةوأرجلها،صغيرةحراشفوأرجلهاوذيلهارأدممها

عنأرجلهاوتختلف.الفيلأرجلتشبهوبدينةقصيرة

جليداتأصابعهابينيوجدالتيالمائيةالسلحفاةأرجل

ويبلغ.الضخمةالسلاحفإحدىالبريةالجلاباجوسالسلحفاة

كجم.025وتزدأم،5طولها
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فمسطحةالأماميةالبريةالسلحفاةأرجلأما.رقيقة

للحفر.)مجرفة(رفشاالسلحفاةوتستخدمها،الشكل

السلحفاةوتشربليلتها.فيهتقضىخندقحفرويم!صنها

لنفسهاوتحفرالحارةالأيامفيالماءمنكبيرةكميةالبرية

الجو.حرارةاتقاءالوحلفيحفرة

وجودويكثرنوعا.04السلاحفأنواعتبلغ

أجةالشماوالأمريكتينوأوروباوا!مياإفريقيافىالسلاحف

أجاأسترافييوجدولا،المحيطاتجزربعضوفيوالجنوبية

إلابالنباتاتالسلاحفمعظماويتغذى.بريةسلاحفأية

كالضفادعالصغيرةالحيةالكائناتيأكلبعضهاأن

أكثر.أوسنةمائةالسلاحفبعضأعماروتبلغوالدود.

خمس!تإلىعددهيصلوقد،البيضالسلاحفتضع

فىالبيضدفنويتمواحد.تناسليموسمخلالبيضة

شهرا.عشرواثنيأشصثلاثةبينتتراوحلمدةواحدةحفرة

الصغيرةالسلاحفوتخرجالبيضيفقص!المدةهذهوبعد

.الحفرةمن

المحيطفيأسدابراأجزرفىالبريةالسلاحفأكبرتعيعش

ويبلغ.الهادئالمحيطفيالجلاباجوسجزروفي،الهندي

منهاالواحدةوتزنأمء،الضخمةالزواحفهذهطول

منالعملاقةالبريةالجلاباجوسوسلحفاة.كجم025

العملاقةاشواحفمنوهى.بالانقراضالمهددةالحيوانات

الجلاباجوسجزرإحدىفيمحمىمكانفيتعي!التي

.الانقراضمنلحمايتها

بصدفتهاالبريةالإفريقيةالفطيرةسلحفاةوتتميز

تختفىلكيتوبالخطرئداهمهاوعندما.المرنةالمسطحة

وعندئذالصخور،بينالموجودةوالشروخالتجويف!فى

منه.إخراجهافيصعبالشرخهذاداخلتنمبفسها

جنوبفيتعي!التيالقوفريةالبريةالسلحفاةوتجيد

يبلطولهنفقفىوتعيشالجحور.حفرالمتحدةالولايات

الأعشابلتأكلالنهارأثناءجحرهاوتغادرأمتارعدة

جحورهافىالسلاحفم!ذهأحياناوتعيم!.والنباتات

كالثعابين.الصغيرةالحيواناتبعض

منازلهمإلىالصغيرةالسلاحفالناسبعضيحضر

علىأوروبافىالعادةجرت،مضىوفيما.معهملتعيعق

البريةالسلحفاةأوالبريةالسبرثايدسلحفاةاتخاذ

هذهمنالكثيروهلك.المنازلفيأليفاحيواناالإغريقية

ولعل.ملائمةغيرمناخاتإلىلنقلهانتيجةالسلاحف

عددتناقصإلىأدتالتيالأسبابأهممنهدأ

بعضأصدرتوقد.الأصليةمواطنهافيالسلاحف

البريةالسلاحفتصديرتحرمقوانينالحكومات

وبيعها.وا!شيرادها

المائية.السلحفاةبمالزواحفأيضا:انظر

البريالنباتانظر:.عشبةالريشية،السلحفاة

الريمتسية(.اصسدحماةا)عشبةالعربيةالبلادفي

تعيشأصدافذأتزواحفالمائيلأالسلحفاة

المائيةالسلاحفأنواعمعظموتستطع.المياهفيأسامئا

التيأصدافهاداخلوذيولهاوأرجلهارؤوسهاسحب

الطبيعيةالحمايةوتلك.للحمايةمدرعةكستراتتعمل

.الفقارياتمنأخرىقليلةأنواعفيإلاتوجدلاالممتازة

من-الزواحفبقيةمثلمثلها-المائيةوالسلاحف

درجةفيالتحكمتستطعلاأنهاأيأجارد،اأسدماحيوالات

الماءأوالهواءحرارةدرجةحسبتتغيروالتىجسمهاحرارة

بالدفءالمائيةالسلاحفتتمتعأنيمكنلاولذأبها.المحيط

المناطقفيتستطحإلعي!قولاالبارد،الجوفيالسشاطأو

-!؟جمم+ب*يخ!ه.خيماننح!حمييهي!يش!3**؟-يرء-*-لمة!جمى-ث*:"7"ت*ت!!--ء؟"-3
ءبزنم3كا4!!!بركأ،،س(!ب+\!جم!+*يميمء؟:بك!-خم!ء!ئيونشكاى-يم!-ء.!سم"ص-ع!

الملولةالماثيةفالسلحعاة.متعددةبيئات!ىتعيمقالمايةالسلاحف

المساحةفيالأوتارذاتأقدامهاوتستعملالعدلةالمياهليتعيع!أعلاه

البحارفي(السفلى)الصورةالحضراءالمائيةالسلحفاةتعيش.والمشي

طويلة.محدافيةرعالىولديها



دا7المائيهالسلحفاة

التيالبريةالسلاحفوبخلاف.الدائمالباردالطقسذات

كلتقضيالمائيةالسلاحففإنفقط،اليابسةعلىتعيش

منكثيروتعيش.المالحةأوالعذبةالمياهفيتقريباحياتها

التيالأماكنمنقليلةمتراتكيلوبعدعلىالمائيةالسلاح!

أعدادتهاجرذلكمنالرغموعلى.البيضمنفيهافقعست

ميلادها.أماكنمنالكيلومتراتالافمنهاكبيرة

وأكبرها،الحجمفيكثيراالمائيةالسلاحفتتفاوت

دطولتنموالتيالظهر،جلديةالبحريةالسلحفاةحجفا

ا!لستنقعاتسلحفاةأما.ونصفومترينمتربينيتراوح

طولهافيبلغالشماليةأمريكافيتعيشوالتيالشائعة

فقط.أسم.

تستطيعحيثبصرعةالمائيةالسلاحفتسبح

قصيرةلمسافاتالسباحةالخضراءالبحريةالسلحفاة

السلاحففإن،الأرضعلىأما.كماساعة03بسرعة

الأنواعبعضولكنمعاقةوكأنهاوتبدوجدابطيئةالمائية

وهي-الرخوةالصدفةذاتالملساءالمايةالسلحفاةمثل

بسرعةتتحرك-الشماليةبأمريكاالعذبةالمياهفيتعيش

المستوية.الأرضعلىالإنسانتسبقأنوتستطجعغريبة

الكوكبهذاعلىالأولىالمائيةالسلاحفعاشت

وصلتولقد.مضتسنةمليون185منأكثرقبل

كانتوالتي-أرشيلونلجنسالتابعةالبحريةالسلاحف

ونصفأمتارثلاثةمنلأكثر-سنةمليون25قبلتعيش

كماالسلاحفتلكانقرضتوقد.الطولفيالمتر

اليوموهناك.الحيواناتمنأخرىكثيرةأنواعانقرضت

وذلك،بالانقراضمهددالمائيةالسلاحفأنواعمنكثير

كماأصدافها،ولأجلللغذاءيصطادونهاالناسلأن

فيها.تعيم!التىالبيئةويدمرونبيضها،يجمعون

المائيةالسلحفاةجسم

نأالمائيةالسلاحفأنواعمعظمتستطع.الصددة

بينما،للحمايةالصدفةداخلوذيلهاوأرجلهارأسهاتحذب

.الأنواعمنالعديدذلكيستطيعلا

هما:طبمتين،منالمائيةالسلحفاةصدفةتتكون

الأساسفيوتعدعظميةصفائحمنوهي،الداخليةالطقة

فيوتتكونالخارحيةوالطبقة،العظميالهيكلمنجزءا

الدروعتدعى،صلبةقرنيةتراكيبمنالأنواع!حظم

الجلد.أنسجةمنوتتكون

المائيةوالسلاحفالصدفةرخوةالمائيةالسلاحفأما

خارجيةطبقةلهابل،دروعلديهافليسالظهر،جلدية

الناحيةيغطىالذيالجزءعلىويطلق.قاسيةجلدية

الناحيةيغطيالذيالجزءوعلى،الصدفيةالدرعالظهرية

الصدفيةالدرعوتتصل.السلحفاةصدرةاسمالبطنية

عظميدرزبوساطةالجسمجانبىعلىالسلحفاةوصدرة

.القنطرةيسمى

وانسيابيةتسطحاأكثرأصدافاالمائيةالسلاحفوتملك

السلاحفبعضولدى.البريةالسلاحفأصدافمن

صدرة-المائيةالأوحالسلاحفذلكفىبما-المائية

بعدالدرقةمعبإحكامالصدرةإغلاقويمكن.مفصلة

الصدفة.داخلانجذابها

بأنها،المائيةالسلاحفأنواعغالبيةأصدافوتمتاز

غامقة.خضراءأوبنيةأوسوداءإمافهيواحد،لونذات

ذاتعلاماتلديهماالمائيةالسلاحفمنهناكولكن

وأبرتقاليةأوخضراءتكونقد،صدفتهعلىبراقةألوان

صفراء.أوحمراء

المائيةالسلاحفأنوأعمعظمفيالرأسيغطى.الرأس

،أسنانالمائيةالسلاحفلدىوليس.صلبةبحراشف

فيتستعملهاوحادةصلبةأطرافذاتمناقيرلديهاولكن

فىتساعدهاقويةفكوكمعظمهالدىكماتقطئالغذاء،

وتمزيقها.الفريسةعلىالقبض

أنواعوأقدامأرجلتتباين.والأقدامالأرجل

ولدىتعي!فيها.التيالبيئةحعسبالمائيةالسلاحف

أما.وتريةوأقدامطويلةأرجلالعذبةالمياهسلاحفمعظم

كما،الطويلةبالمجاديفأشبهفأرجلهاالبحريةالسلاحف

.الأقدامعنعوضازعانفذاتأنها

المائية-السلاحففيوالكتفالحوضعظاموتوجد

قفصداخل-اخرحيوانأيفيموجودهومابعكس

السلاحفأنواعمعظمتمكنالخاصيةوهذه.الأضلاع

لاالتيالانواعأماأصدافها.داخلأرجلهاجذبمنالمائية

لأنذلكفيرجعأصدافها،داخلأرجلهاجذبتستطع

جدا.صغيرةأصدافها

ولمسنظرحاستىالمائيةالسلاحفتملك.الحواس

لهاأنعلىالعلميةالتجارببرهنتكماجدا،مكتملتين

بينهاوص،الأنواعمعظم!يصلبةمناقيرلديهاالمائيةالسلاحف

بينما،مغطىغيرالمنقارحيث(اليمنى)المورةالمائيةالأوحالسلحفاة

مكتنرتانشفتانلديها(اليسرى)الصورةالصدفةرخوةالمائيةالسلحفاة

منقارها.تغطيان



المائبةالسلحفاه8،

منها.!ص!االقريبةالأجسامنحوسيماولاجيدةشمحاسة

وتتكون،داخليةوآذانوسطىآذانالمائيةالسلاحفلدى

الأذد(.)طبلةأوالطبلانيةالأغشيةمنالخارجيةآذانها

الطبقاتمنخفضةأصواتسماعالمائيةللسلحفاةويمكن

.كال!نسانمماما

المائيةالسلاحفحياةدورة

جسماداخليخصببيضمنالصغارتفقسالصغار.

الأشىابيف!كللتخصيبواحدتزاوجويكفي.الأنثى

ب!تبيضهاالمائيةالسلاحفأنواعغالبيةتضع.سنينلعدة

البيضيضعالأنواعوبعض.الخريفوأواخرالربيعأواخر

المائيةتفحإلسلحفاةفمثلا،.المدةتلكخلالمراتعدة

الواحد.التكاثرفصلخلالبيضيةسئحضناتالخضراء

البحريةالسلاحفسواء-المائيةالسلاحفكلتضع

أغلبوفى.الأرضعلىبيضها-العذبةالمياهسلاحفأو

الخلفيةبأرجلهاالأرضفىحفرةالأنثىتحفرالأنواع

بيضهافيهاتفبعثم،البيضلوضعمستعدةتكونعندما

المتحللة.النباتيةالموادأو،الرملأوبالترابوتغطيها

حيث،المائيةالسلاحفتضعهالذيالبيضعددولمجفاوت

،الواحدةالمرةفىبيضة002البحريةالسلاحفتضع

1)000منأكثرالخضراءالمائيةالسلحفاةتضعبينما

واحد.تكاثرفصلفيبيضة

مرةلهتعودولابيضهاتغطيةبعدالأنثىوتذهب

درجةوتحددالشمسحرارةبفعلالبيضويفقس.أخرى

تفقمص!التىالصغارجنسالبيضفيهاحضنالتيالحرارة

الحفرةمنخروجهاطريقحفرالصغارعلىويجب.منه

نفسهاوحمايةالغذاءعلىوالحصولداخلها،فقستالتى

فقط.بنفسها

المائيةالسلاحفببيضالحيواناتمنكثيرويتغذى

فيوالثديياتالطورمنكثيرويتجمعوبصغارها.

نحوزحفهاعندالمائيةالسلاحفصغارلأكلالشواطئ

الماء.دخولهاعندمنهاكثيراالأسماكتهاجمبينماالماء،

المياهسلاحفبيضأعشاشوالإنسانالحيواناتوتحفر

بيضها.الأكلالعذبة

منأطولتعيشالمائيةالسلاحفبأنالعلماءويعتقد

مائةمنأكثربعضهاعاشحيثآخر،فقاريحيوانأي

السنواتخلالالمائيةالسلاحفأغلبنموويتم.عام

ذلكبعدنموهاويستمرعمرها،منالأونىوالعشرالخمس

بطيئة.بدرجةالعمرطوال

المائيةالسلاحفأنواعمعظمتتغذىالغذاء.

الحيوأناتتلكأنواعوتتفاوت.والنباتاتبالحيوانات

يتغذىحيث،المائيةالسلاحفنوعحسبوالنباتات

المائيةالسلاحفبينهاومن-المائيةالسلاحفأنواعبعض

أنواعبعضيتغذىبينما،بالنباتاتتقريباكلية-الخضراء

الممائيطالحزيطةسلاحف-مثل-العذبةالمياهسلاحف

.بالحيواناتأساسئا-الصدفةالرخوةالمائيةوالسلاحف

التيالمائيةالسلاحفأنواععلىيتحتم.السبات

فيالدخول،القاسيالشتاءذاتالمناطقفيتعيش

المياهسلاحفغالبيةتدخل(.الشتوي)البياتالسبات

الدافئالطينيالقاعداخلتحفربأناسسباتفىالعذبة

تمضيبينما.الأخرىالمائيةوالأجساموالجداولأطبرك

الجافةالحارةالفتراتالمائيةالعسلاحفأنواعبعض

باسمباتمالحدشبيهةمحدودنشاطحالةفىبدخولها

الميفي.السباتتدعى،الشتوي

المائيةالسلاحفأنواع

المائيةالسلاحفمنرئيسيةمجموعاتسمتتوجد

سلاحف2-.المائيةوالمسكالأوحالسلاحف-ا:هى

البحرية.السلاحف3-.المائيةوالمستنقعاتالبرك

المائيةالسلاحف5-.العنقجانبيةالمائيةاسملاحف-4

الصدفة.رخوةالمائيةالسلاحف6-.النهاشة

سلاحفتكون.المائيةوالمسكالأوحالسلاحف

المياهسلاحفمننوعا22بهافصيلةالمائيةوالمسكالأوحال

ومن،الوسطىوأمريكاالشماليةأمريكافىوتوجد،العذبة

المائيةالمسكسلحفاةوالشائعةالمائيةالأوحالسلحفاةبينها

المائيةوالمسكالأوحالسلاحفمنقليلوينمو.الشائعة

رؤوسالسلاحفلهذهوأ!ن،الطولفيسم51منلأكثر

هذهتثاروحينما.تعضأنيمكنها،قويةوفكوككبيرة

منالمسكتسمىكريهةرائحةذاتمادةتفرزاسملاحف

الخلفية.أرجلهاأمامالموجودةالقنوةعلىتوجدغدد

الظوترسالماعممملمسهاتمييرهابمك!المائيةالأوحمالسلحفاة

الولاياتفىالل!سلحفاةتعيش.سم9طولهاويبلغالمستدير.

الأمريكية.المتحدةالولاياتمنوالجنوبيةالحترقية



الشائعة،المائيةالمسكسلحفاةعلىيطلقماوغالبا

النتانة.وعاءاسم،القويةالكريهةالرائحةذيالمصكذات

المجموعةهذهتمثل.المائيةوالمستنقعاتالبركسلاحف

نوعا.09بهايوجدحيث،المائيةالسلاحففصائلأكبر

وأمريكاوأوروباآممياقاراتفيالفصيلةهذهأفرادويعي!

إفريقيا.شمالفىتوجدكما،الجنوبيةوأمريكاالشمالية

وأخضراءعلاماتذاتوهي،براقةألوانالأنواعمنولكثير

وغالبية.والصدفةوالارجلالرأسعلىصفراءأوحمراء

قدولكن،الحجمصغيرةالمائيةوالمستنقعاتالبركسلاحف

وتعيش.الطولفيسم03منأكثرإلىليصلبعضهاينمو

البحيراتفيالمائيةوالمستنقعاتالبركسلاحفغالبية

والجزر.المدومناطقوالجداولوالأنهاروالبرك

منأنواعسبعةالأقلعلىيوجد.البحريةالسلاحف

السلحفاةوهي-منهاستلدى،البحريةالسلاحف

الظهر،مسطحةالمائيةوالسلحفاةالخضراء،المائية

كبيرةالمائيةوالسلحفاةالمنقار،عمقريةالمائيةوالسلحفاة

وسلحفاة،الغرباليةالأطلسىالمحيطوسلحفاة،الرأس

.بدروعمغطاةعظميةأصداف-الغرباليةالهادئالمحيط

ضمنالستةالأنواعتلكالحيوانعلماءغالبيةيصمنف

العسلاحفمنالسابعالنوعينتميبينما،واحدةفصيلة

فصيلةإلىالظهرجلديةالمائيةالسلحفاةأي،البحرية

أصدافمنبكثيرأقلعظامذاتوصدفتها،أخرى

وليسبجلدمغطاةوصدفتها.الأخرىالستةالأنواع

غالبيةوتعيش.الأخرىالستةالأنواعفيكمابدروع

أنحاءجميعفيالدافئةالبحارفىالبحريةالسلاحف

الظهرجلديةالبحريةالسلحفاةتغامرماوغالبا،العالم

.الباردةالبحارفيبالدخول

سم.55إلىطولهايصلبحريةسلحفاةاغقارصقريةالسلحفاة

لالألوانالغنيةعمدفتهاأحلسجداكبيرةبكمياتتصطادكانت

لتصاميم.وا

94المائيةالسلحفاة

المائيةالسلاحفأكبرمنالبحريةالسلاحفتعتبر

يصللطول-الغربالية-حجماأصغرهاتنموحيثحجما

طولوقديصل.كجم45حواليوتزنسم07لحوالي

مترينحوالىإدىالظهرجلديةالبحريةالسلحفاة

وتسبح.كجم068حواليوتزنالمتر،ونصف

يضربكماتمامابزعانفها،بالضربالبحريةالسلاحف

السلاحفتسبحبينما،للطرانالهواءبجناحيهالطائر

ولا.خلفية-أماميةمجدافيةحركةبوساطةالأخرىالمائية

أصدافها،داخلالانجذابالبحريةالسلاحفتستطجع

فيوسرعتهاحجمهاكبرعلىتعتمدفهيلذلك

أنفسها.عنللدفاع،السباحة

لوضعإلاعادةالماءالبحريةالسلاحفإناثتغادرولا

بعدإطلاقااليابسةإلىالذكورمعظميعودلاكما،البيض

الافالإناثتهاجرماوغالبا.صغيرةوهىالبحردخولها

حيثتناسلهاشواطئإلىتصلحتىمتراتالكيلو

ثمومنبيضهالتدفنالرمليةالشواطئعلىنفسهاتسحب

عاجزةتكوناليابسةعلىوجودهاوخلالالبحر.إلىتعود

نفسها.عنالدفاععنتماما

السلاحفهذه.تحنيالعنقجانبيةالمائيةالسلاحف

دونصدفتهاداخلرأسهاجذبعندجانباعنقهاالمائية

المجموعةهذهمنويوجد.مستقيمةمباشرةبطريقةجذبها

علىمقسمةنوعا55حوالىالمائيةالسلاحفمن

إفريقياقاراتفىالمائيةالسلاحفهذهوتعيش.فصيلتين

الاستواء.خطجنوبىوخاصة،الجنوبيةوأمريكاوأستراليا

أندرمنواحدةالأستراليةالغربيةالمستنقعسلحفاةوتعتبر

أقلمنهايوجدأنهيعتقدحيث،العالمفيالمائيةالسلاحف

البرية.فىتعيمشسلحفاة03من

فيسم08لحواليوتصلتنموالتىالغرباليةالهادئالمحيطسلحفاة

أوريسامحافظةساحلطولع!جماعيةبصورةوتعيم!،الطول

الهسدية.



المائيةالسلحفاة05

لالتهامها.سمكةديلع!تسقضبحريةسلحفاة

المجموعةهذهتكونالنهاشة.المائيةالسلاحف

توجدالتىالحجمكبيرةالعذبةالمياهسلاحفمنفصيلة

والأجزاءالوسطىوأمريكاالشماليةأمريكافىفقط

مننوعانويوجد.الجنوبيةأمريكامنالشمالية

تنمووالتيالشائعةالنهاشةالمائيةالسلحفاة،النهاشات

التمساحوسلحفاةالطولفيسم4ءمنلأكثر

!؟؟أفيءرو،

ى!!ن!؟يخ

كا-؟ضخر

*!كهئو

ل!!؟بنا3-براى،ع

برء!كائح!!7،

كللمكخ!-رز

بطمرهاوتقوم،الشماطئعلىحمرةفىبيضهاوضعتمائيةسلحفاة

الشمحي!.طلوعقبلالبحرإلىتعودتم

منلأكثرطولهايصلوالتىالنهاشةالمائيةالأمريكى

كجم.09منلأكثرووزنهاسمم06

المائيةبالحيواناتالنهاشةالمائيةالسلاحفتتغذى

المائيةوالطوروالحشراتوالضفادعالأسماكمثا!الصغيرة

ال!حالب.خاصةبالنباتاتأيضاتتغذىكما،الصغيرة

صغيرةصدفةلديهاولكن،قويةوفكوك!جيررأسولديها

الدفاعفيتعتمدف!ولذلك.كافيةحمايةلهاتهيئلا

.الحادةالاطرافذاتالقويةفكوكهاعلىنفسهاعن

12بهافصيلةتكون.المدفةرخوةالمائيةالسلاحف

بجلدالمغطاةالصدفةذاتالعذبةالمياهسلاح!مننوعا

السلاحفأصدافمنتسطيحاأكثروأصدافها.ناعم

فيالموجودالطينفيالاختباءمنيمكنهامماالأخرىالمائية

فيالمائيةالسلاحفهذهوتعيشالنهر.أوالبركةقاع

الشمالية.وأمريكاوآسياإفريقياقارات

السلاحففلدى،الأخرىالمائيةأسملاح!اوبخلاف

كمامنقارها،تغطي،مكتنزةشفاهالصدفةرخوةالمائية

سطحفوقبهتدفعطويلأنبوبىأنفأيضئامعظمهاأررى

حوالىمنأكثرتنمولاالأنواعوغالبية.للتنفسالماء

سم.09لحواليبعضهايصلقدولكن،الطولفيسم03

.أثيرتماإذاالسلاحفهذهتعضوقد

والإنسانالمائيةالسلاحف

بقاءيهددشديداخطراالختلفةالإنساننشاطاتتمثل

السلاحفحمايةينبغىلذا،المائيةالسلاحفمنالكتير

.الحيواناتتلكمنمعينةأنواعانقراضلمنعدائماالمائية

السلاحفمننوعا05منأكثرالبريةالحياةحبراءيضع

.بالانقرأضالمهددةالحيواناتضمنالمائية

السلاحفلحمالإنساناستعملالزمانقديمومنذ

ولذلك.للزينةأصدافهااستخدمكماللغذاءوبيضهاالمائية

ببقيةمقارنهصعيرةصدفةلد!االشائعةالنهاشةالمائيةالسلحفاة

للحماية،صدفتهاداحللى!تسمح!أنتستطيعلاوهىحسحها،

لفسها.عنالدفاعفيالقويةفكوكهاعلىتعتمدف!ولذاك



معينةالعذبةالمياهسلحفاة

!ماسمهااكتسبتالظهر

الموحودةالهندمميةالأشكال

هذهوتتخذظهرها.على

العذبةالمياهالصغيرةالسلحفاة

وكذلكلها،مسكنا

أمريكافيالمالحةالسبحات

الشمالية.

بالانقراضالمهددةالمائيةالسلاحفمنالأنواعأكثرفإن

ذلكومثال.الاقتصاديةالناحيةمنأهميةالأكثرهي

كثيرفيمحبوباغذاءتمثلالتىالخضراءالمائيةالسلحفاة

قدوبيضهاللحمهاالإنسانواستهلاك.العالممناطقمن

المائيةالسلحفاةوصلتوقد.خطيرةبصورةبقاءهاهدد

لمادةنتيجةتقريباألانقراضدرجةإلىالمنقارصقرية

الزينةتحفتصنيعفيتستخدمالتيالسلاحفصد!

السلاحفالناسيهددكمادرقتها.منتستخرجالتي

الغاباتوتحويل،بالتلوثبيئاتهابتسميمكذلكالمائية

ومزأرع،مدنإلىالأخرىالطبيعيةوالمناطقوالمستنقعات

.بالانقراضالمائيةالسلاحفمنمعينةأنواعايهددمما

منالنادرةالأنواعصيدالحكوماتبعضوتمنع

المائيةللسلاحفمحمياتأقيمتوقد.المائيةالسلاحف

منالقيمةالأنواعتربيةالعلماءويحاول.المناطقبعضفي

لعلماءوينبغيبها.خاصةمزأرعفيالمائيةالسلاحف

المائيةالسلاحفحياةخفايامنالكثيرعلىالتعرفالحيوان

اسملاحفأنواعمنكثيرإنقاذمنيتمكنواحتىالبريةفي

العذبة،المياهسلحفاةان!:.بالانقراضالمهددةالمائية

البرية.السلحفاة

فوعالموعناصر

المائيةالسلحفاةجسم-أ

والأقدامالأرحلج-الصدفة-أ

الحواسدالرأس-ب

المائيةالسلاحفحياةدورة-2

السباتجالصغار-أ

لغذاءاب

المائيةالسلاحفأنواع-3

المائيةواحسمكالأوحالسلاحص-أ

المائيةوالمستنقعاتالبركسلاحص!-

البحريةالسلاحف-ج

العسقحانبيةالمائيةالسلاحف-د

السهايتسةالمائيةالسلاحصهـ-

الصدفةرخوةالمائيةالسلاحم!-و

والإنسانالمائيةالسلاحف-4

15بيفرليسلز،

المياهسلاحفلبعضعاماسمالعذبئالمياهسلحفاة

هذهمننوعوأشهر.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالعذبة

تعيمشالتيالظهر،معينةالسلحفاةيسمىماهوالسلاحف

جنوبالأطلسيالمحيطوساحل،الخليجساحلامتدادعلى

السبخاتفيالسلحفاةهذهوتعيش.ماساشوسيتسولاية

الكائناتوبعضوالمحارالخضراء،بالنباتاتوتتغذى،المالحة

وتنموالذكر،منأكبرالسلحفاةهذهوأنثى.الأخرىالمائية

شرقيجنوبسكانويصيدطولأ.سمأ8حواليإلىلتصل

منهاالكثيريموتكماويأكلونها.السلاحفهذهأمريكا

السلاحفأنواعبعضوتسمى.الخليجطرقاتعلىدهسا

العذبة.المياهبسلاحفأحياناوالمنزلقة،،كالغرةالأخرى

بريطانىممثلام(.089-1)259بيثرسلرر،

،السيداتقاتلفيها:ظهرالتىالأفلاممن.المواهبمتعدد

النمرلوليتا،؟فقطلاثنينلعب؟المليونيرة،جاكيابخيرأنا

بلادفيأليسمغامرات؟سترينجلوفالدكتور،الوردي

.هناكلتكون،العجائب

وبدأهامبشاير،بمقاطعةسيساوثفىسلرزولد

حققلكنه،اللندنيويندميلمسرحفىالعمليةحياته

مثل:وتلفازيةإذاعيةبرامجخلالمنالحقيقيةنجاحاته

سيكومب،وهاريميليجانسبايكمعالأحمقعرض

عامالبريطانيةالسينماجائزةحازوقدفرد،يسمىوبرنامج

.جاكيابخيرأناالفيلمعنأم959

أمريكية،مغنية(.-ام929)بيدرليسلز،

الأوبراليةالأصواتبتأديةقمنمنأشهرإحدىصارت

سلزنالت.الميلاديالعشرينالقرنمنتصسففيالعالمية

لموهبتهاوالموسيقيينوالمشاهدينالمستمعينوحبإعجاب

متنوعة.أوبريةبأساليبالأداءعلىوقدرتهاالمومميقية

مثل:الموسيقيينالمؤلفينمختلفلأعمالبأدائهاوعرفت

وجوزيبيهاندلفريدريكجورجودونيزش!جايتانو

مثلأدوارفيرقيقةكممثلةاعترافاسلزونالت.فيردي

فيفيوليتاودورقيصر،يوليوسهاندلروايةفيكليوباترا

ترافيات.لافيرديرواية

أ

ا

ء3!ئم

!
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ولدت.سلفرمانليليهوسلزلبيفرلىالحقيقيالاسم

علىسلزظهرت.هناكتدريبهاوتلقتنيويوركمدينةفي

،أم469عامأوبراليبدورتقوموهىمرةلأولالمسرح

.أم559عامنيويوركبمدينةالأوبرأدارإلىوانضمت

الأوروبية.الأوبريةوالمسرحيةالموسيقيةالفرقمعوغنت

فىأم759عامالميتروبوليتانأوبرافىمرةأ،ولظهرت

عملهاعنسلزوتقاعدت.لروسينيكورنثحصار

بمدينةالأوبرالدارمديرةوأصبحتأم089عامكمغنية

مأ989عامالإدارةعنأيضاوتقاعدت.نيويورك

ذاتيتين-سيرتينسلزكتبتللمعهد.رئيسةوأصبحت

وهىبيفرليوأم()769ذاتيةقلميةصورةوهيأوهام

ام(.)879اسمهاتحملذاتية!حيرة

أ!صلاتاأو،الحلقاتمنمرنةمجموعةالسلسللأ

منعادةالسلسلةوصلاتوتصنع.ببعضبعضهاشصل

نهاياتتشبكبحيث،حلقاتش!صلعلىيلوىمعدن

تليها.التيبالحلقةحلقةكل

تصنعإذوصلاتها،بسمكالسلسلةحجميقاس

يبلغقطرذيمعدنيقضيبمنالبوصةنصفسلسلة

السلاسلفهناكأحجامها،فىالسلاسلوتتباين.ملمأ3

وهناك،والمجوهراتالحليفىالمستخدمةالصغيرة

والبكراتأعبلاتصئافىالمستخدمةالكبيرةالسلاسل

والفولاذالحديدويستخدم.الثقيلةالالاتمنوغيرها

أما.متانةالأكثرأسسلاسلاصناعةفيوالبلاستيكوالنحاس

وأالفضةأوالذهبمنتصنعأنفيمكنالزينةسلاسل

البلاتين.سبائك

متعددةقطعمنأحياناالسلاس!وصلاتتتألف

مثلا.الهوائيةالدراجاتفىاحسشخدمةالدوارةكاسملاسل

والالات،الناقلةالسيورفيالمستخدمةتصئالسلاسلوقد

البلاستيكية.القطعمنأو،مسبوكةمعادنمنالصناعية

يهس!كلك!كككمك!كلس

2سحهعأثهيجهبهرحهص!ف!!هص

إلىأسملمنالرسميبينوصلاتها.لوعباختلافتختلفالسلاسل

ووصلاتالمستقي!ةوالوصلات،المبرومةالو!لاتمننوعينأعلى

التتبيت.

تدعىمعدنيةمشابكالسلاسلبعضإلىأحياناوتضاف

بهذهتشبكالتىالوصلاتوتسمىلتقويتها.ا!لثبتات

التثبيت.وعحلاتالطريقة

)الأقاليمأوروباانظر:.الألبجبالسلسلة

.جبال،الألب(،الجغرافية

أيضاتسىالكهربائيةالدافعةالسلسلة

قائ!ةوهى،النشاطسلسلةأوالكهروكيمائيةالسلسلة

لفقدميلهاحعسبمرتبةوالهيدروجينبالفلزات

يزيدالتيوالفلزات.الكيميائيالتفاعلأثناءالإلكترونات

فىقبلهترتبالهيدروجينعنالإلكتروناتفقدانها

لفقدميلهايقلالتىتلكترتببينما،السلسلة

السلسلة.هذهفيبعدهالهيدروجينعنالإلكترونات

فيالاستخدامشائعةالعناصربعضترتيبيليوفيما

،فالكاسميوم،البوتاسيوم:الكهروكيميائيةاسحلسلة

لحديد،فا،لزنكفا؟لألومنيومفا،فالمغنسيوم،يوملصودفا

،لنحاسفا،لهيدروجينفا،صلرصافا،يرلقصدفا،لنيكلفا

هب.لذفا،تينلبلافا،لفضةفا،لزئبقفا

الكهربائيةالدافعةالسلسلةالكيميائيونويستخدم

الموادنحوفلزتفاعلبهاسيكونالتيالكيفيةلتوقع

،الإلكتروناتلفقدالفلزميلازدادفكلما.الأخرى

التيالفلزاتفإنوهكذا.التفاعلعلىقدرتهزادت

أخرىلفلزاتسابقترتيبفىالسلسلةهذهفىتظهر

نشاطا.أكثرتكون

أكثرالمثالسبيلعلىالحديديكونأنالكيميائييتوقع

الحديدلأن،الذهبمنمإلأكسجينالتفاعلعلىقدرة

يتفاعلوبالفعل.الكهربائيةالدافعةالسلسلةشيالذهبيسبق

الصدأ،ليكونالهوأءفىالموجودالأكسجينمعالحديد

بلالهواء،فيالتفاعلمننوعأيلهلايحدثالذهبولكن

بسببه.ولايتآكلالاكسجينوجودفىالبراقبمظهرهيحتفظ

إلىيشيرمصطلحالسلسلةطول.طول،السلسلة

القياسأداةإلىيشيركما،الأراضيمسحقياسوحدة

منهاكلطوليبلغ،وصلةمائةالمساحولمقياسذاتها.

ألفمائةأومربعةمقايسعشرةوتعادل.سم2.،21

أولإلىالقياسهذاويعودالهكتار.من.،4مربعةوصلة

قدما،66يبلغوكانغنترسلسلةسمىسلسلةمسح

فىالمريحغيرالمقياسبهذااستبدلوقدطولآ.م02حوالى

يزاللااسحلسلةمصطلحأنإلآ،فولاذيالمسئهـثمريط

مستعملا.

الأراضي.مسحأيفئا:انظر
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والتوارن)الأساكالأسماكأنظر:الغذاء.سلسلة

)أنواعالبيئىالتلوث(؟الطاقة)تدفقعلم،البيئة(،الطبيعي

(.الطاقة)انسيابالغمابة(،الأخرىالتدوث

الدافعةالسلسلةان!:.الكهروكيميائيةالسلسلة

الكهربائية.

عددتضاعف،بالتجزئةدلبيعمتجرالمتا!جرسلسلة

تغطيالمتشابهةالمتاجرمنسلسلةإلىتحولبحيث،فروعه

بلدانإلىتمتدأوكلهاالبلادتغطيأو،معينةمنطقة

هذهالمتاجرسلسلةمنمتجركلنشاطاتوتنظم.أخرى

.مركزيإدارينظامقبلمن

تتفوقكثيرةمزاياالمتعددةالمتاجرأوالمتاجر،ولسلسلة

السلسلةمتاجرتكونفقدالمعستقلة،المتاجرعلىفيها

شراءتكلفةانخفاضمنتستفيدفهيلذلك،صغيرة

سلسلةمنأكبرمجموعةمنجزءاكونهانتيجةالبضائع

مركزيةإدارةقبلمنبالجملةتشترىفبضائعهاالمتاجر.

متجرتحمكنإذ،كبيرةبخصوماتالشراءعلىقادرة

سعرعلىالحصمولمنقميصآلافعشرةشراءيطلب

فقط.قميصمائةشراءيطلبمستقلمتجرمنأفضل

سلعهاتبيعأنالمتاجرسلسلةوسعفييصبحالسببولهذا

ممهورةبها،خاصةسلعاتبيعأنهاكما.أرخصبأسعار

معينة.مواصفاتوفقلهاخصيصاتصنعوقدباسمها،

معروفةأسماءأوتجاريةعلاماتتحملالتيالسلعوتسوق

نوعيةيقدرأنفوراالزبونيستطيعإذبنفسها،نفسها

المطروحة.البضاعةوجودة

استخدامإمكانيةمنأيضاالمتاجرسلسلةوتستفيد

وموظفي،الواجهاتومصممى،المركزيالمكتبخبراء

المتاجرهذهتدفعولا.والمحاسبينالتسويقوخبراءالشراء،

الخبراء.هؤلاءاستخدامتكاليفمنمعينةمبالغلمموى

تفوققدوالتيأيضا،مزاياهالمستقلللمتجرانغير

يتماشىبماالعملبحريةيتمتعفمديره.السلسلةمتجرمزايا

المركزيةالإدارةتتحكمبينما،الخاصينزبائنهمصلحةمع

نأذلكإلىويضافالمتاجر.سلسلةفيالفرعمديربعمل

الشخصيةالعلاقاتإلىيفتقرالمتاجرسلسلةفيالعامالجو

بدفعزبائنهيغريقدوالذيالحىمتجربهايتصفالتى

الشخصية.الخدمةعلىالحصوللمجردالمزيد

المتجر:الواحدةالسلسلةمتاجرمنأنواعثلاثةهناك

منمحدودةأصنافايبيعمتخصصمتجروهوالمتعدد

ومتجر،الأحذيةأو،الصيدلانيةكالمستحضرات،السلع

متاجروهناك،مختلفةعديدةبضائعيبيعالذيالمتنوعات

منوحصةمعينةرسوماتدفعالتيلفروعهاامتيازاتعطي

اسمها،اممتخداممقابلالمركزيةالإدارةإلىتقدمالأرباح

وبالمقابلكنتاكيدجاجأوماكدونالدمطاعمكسلسلة

الإدارةفيالعونبعضالمطاعمأوالمتاجرهذهتتلقى

.واللإعلان

الغذاءبمالإعفاءبم،التجزئةتجارة،المطعمأيضا:أنظر

التنويعي.المتجر

علم.،الأنسابانظر:.الئسبسلسلة

عمانمنالغربىالشمالتة!يأردنيةمدينةالسلط

العرضدائرةعلىوهيمنها.كم92مسافةعلى

أنهاكماشرقا،4435الطولخطوعلىشمالأ،235

علىتطلضيقوادفينشأتوقدالبلقاء.محافظةمركز

فوقم083حواليويرتفعألانحدار،شديدةجبالجوانبه

وأهلها،المتوسطالأبيضالبحرلمناخوتنتمىالبحر،سطح

.والنصارىالمسلمينمنعرب

عامفينسمةاوه...بنحوالسلطسكانعددقدر

وزاد،نصارىوالباقونمسلم000.11منهمام،219

،ام029عامنسمة000.02حواليإلىسكانهاعدد

عامفىنسمة41)947إلىتراجععددهمأنغير

إلىوبخاصةمدنهمإلىالسكانهجرةبسبب،أم389

عامتعدادوفقنسمة478.51عددهموبلغ.عمان

عامتعدادوفقنسمة61؟177إلىوازدادام529

،ام979تعدادوفقنسمة.37033وإلى،ام169

نسمة./140187م4991فيعددهموبا

القديمالحجريالعصرينإلىالسلطتاريخيعود

السلط،منطقةسكنمنأقدمهموالاموريون.والوسيط

بغرضالسلطقلعةشيدواالذينالعمونيونمحلهمحلثم

السلطكانتالبيزنطيالعصروفي.والدفاعالحماية

وبخاصة،القدممنذومزارعهاببساتينهاواشتهرت.أسقفية

.واللوزياتوالزيتونالعنبكروم

السلطفيالمحاصيلوزراعةالقصورببناءالأمويوناهتم

وفي.التجاريةللقوافلمحطةالمدينةوكانتوجوارها.

أبءثلاثةمنتتألفقريةالسلطكانتالعثمانىالعهد

أعدادوفودبفضل،نسمة01).000حواليفيهاويعيش

فيأخرىفلسطينيةومدنونابلسدمشقمهاجريمن

الحرفأهمالزراعةوتعد.العشرينالقرنمنالثانىالعقد

المدينة،وسطفيالتجاريةالمنطقةوتتركزحاليا.السلطفي

وضواحيها.المدينةوسطفيالخفيفةالصناعاتتنتشربينما

المبنيةالمعساحةمن07%السكنيةالمنطقةوتشغل

الوظائفعلىالباقيةالمساحةوشرزعحاليا.للمدينة

مسجدا11السلطوفى.والخدماتوالصناعيةالتجارية
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ومصانعحكومىمجتفومستشفىوكليةكنائس4و

والطلاءاتالمنزليةوالأوانيوالبيطريةالبشريةللأدوية

المدأرس.ومئاتاجتماعيثقافيومركز

.الأردن:أيضاانظر

السلطاتلموازنةوضعأمريكىقانونالحربسلطات

القانوناقروقد،الأمريكيوالكونجرسللرئيص!العسكرية

.الحرببتشرئسلطاتشعبياوعرفأم،739عامفي

انرئيسعلىفإنأضشريعبمأمن(أأ)4للمادةوطبقا

ارسلتإذا،ساعة48خلالالكونجرسإبلاغالأمري!!

حالةإعلانبدونمعاديةمنطقةإلىالأمرلحيةالقوات

تستطيعالأمريكيةالقواتفإن،ذلكإلىوإضافة.الحرب

الرئيسقرارعلىالكونجرسبموافقةيوما09منأكثرالبقاء

.للحربإعلانهأو

الرئيس!تمنكللقراراتنتيجةالتشريعهذاووضع

بإرسالنيكسونوريتشاردجونسونليندونالأمري!صين

الفيتساميةالحربخلالالقتالميادينإلىالأمريكيةالقوأت

الأمري!صالكونجرسموافقةوبدونأم(،1-759)579

الأنيومابم09ادقانونيطبقولم.الحربحالةإعلانأو

ترس!!التى(أأ)4المادةيستخدملمالرؤساءمنأحدا

وبالمقاب!!،.أم739منذالقتالميادينإلىبموجبهاالقوات

كقادةالدستوريةسلطتهمإلىيشيرونالرؤساءفإن

ولأولالتشريعهذاالأمريكيالكونجرسطبقوقد.للقوات

البحريةالقواتهوجمتعندما،أم839عامفيمرة

الأمري!يالرئيسالخبرأعلنوقد.لبنانفيالأمريكية

تاتشريععلىالكونجرسمعشفقلمأنهإلا،ريجانرونالد

وقد،تقريرهفي(اأ)4المادةذكرهلعدموذلكيوما09

يسفلبقاءقراراذلكلعدالأمريكيالكونجرستبنى

شهرا.18لمدةلبنانفىالأمريكيةالقوات

المسلميمات"والحكاملإمراءسطىشرفلقبالسلطان

القديم،فىعنهالمعنىويختلف،ا!للكتعنيكلمةوهي

القوةصاحبالإنسانتعنىالملككلمةكانتحيث

الرابعالقرنمنبدايةاللقبهذاوا!حتخدم،والسلطة

علىقديمايطلقوكانتقريبا.الميلاديالعاشر،الهجري

سلاطين.لقبالعثمانيةالدولةحكام

الدولة.،العثمانية:أيضاانظر

.السلطان،أجنجانظر:.أجدجالسلطان

اهـ-)346سعودآلالعزيزعبدبنسلطان

عبدالرحمنبنعبدالعزيزبنسلطان(.أم289،

بنسعودبنمحمدبنعبداللهبنتركيبنفيصلابن

بنمانعبنربيعةبنموسىبنإبراهيمبنمرخانبنمقرن

أسدبنيمنوائلبنبكرإلىنسبهوينتهي،المريديربيعة

ووزيرالوزراءمجلسلرئيسالثانيالنائب.ربيعةابن

السعودية.العربيةبالمملكةالعاموالمفشوالطرانالدفاع

آلعبدالحزيزبنسلطانالأميرولد.وتعليمهنشأته

عامرجب13الخميعي!يومفىاشياضبمدينةسعود

فىوترعرعونشأ.أم289ينايرءالموافقهـ،أ346

الله-يرحمه-سعودآلعبدالعزيزالملكوالدهأحضان

كغيرهوالدهعنايةولقي.الحديثةأصسعوديةاأررولةامؤسس

وتعلم.صالحةتربيةفتربىعبدالعزيز،الملكبيتأفرادمن

كباريدعلىالعربيةوالعلومالكريمأغرآنأسلطانالأميرا

التنشئةلهذهفكان،تعليمهواصلثموالعلماء،المعلمين

حياتهفىوبالتالي،وتصرفاتهأخلاقهفيأحجيراأثرهاالدينية

الوظائفأموروتسييرهوإدارته،بالناسوعلاقتهالعامة

إليه.أسندتالتيالعديدة

آلعبدالعزيزالملكأولىلقد.ومنجزاتهأعمالهأهم

،الرياضعلىأميراعينهحيثبملقتهسلطانأبنهسعود

الاخرربيعمنالأولفىالسعوديةالعرليةالمملكةعاصمة

وساهم.م7491عامفبراير22الموافقهـ،أ636عام

مبنىمتينإدارينظامإقامةفيوالدهمعسلطانالأمير

.الإسلامشريعةوتطيقالاجتماعيةأ!ةالعداعلى

النائبسعودآلعبدالعزيزبنسلطانالأميرالملكيالسموصاحب

العاموالمفتشوالطيرادالدفاعووزيرالوزراءمجلسلرئيسالثالي

السعودية.العرليةبالمحلكة



55القاسميمحمدبنسلطان

المملكةفيالوزراءبمجلسعضواسلطانالأميرعين

يومفيللزراعةوزيراتعيينهتمأنبعد،السعوديةالعربية

42الموافقهـ،أ373عامالثانىربيع18الخميس

بالمملكةللوزراءمجلصأولتشكيلعندأم539ديسمبر

البدوتوطينعمليةفيساهموقد.السعوديةالعربية

حديثة.مزارعإقامةفىومساعدتهم

02السبتيومللمواصلاتوزيراسلطانالأميروعين

،أم559عامنوفمبر5الموافقأهـ،375عامأولربيع

البريةالحدشةالمواصلاتشبكاتإدخالفىساهمحيث

واللاسلكية.السلكيةوالاتصالات

يومفىوالطيرانللدفاعوزيراسلطانالأميرعينثم

12الموافقأهـ،382عامالاخرةجمادى3السبت

لوجودكانولقد.عملهرأسعلىولايزالام629أكتوبر

القواتتطويرفيالكبيرالأثروالطيرانللدفاعوزيراسموه

وقوات،والبحريةوالجويةالبريةفروعهابكاملالمسلحة

العسكريةالمدنإيجادعلىعملفقد؟الجويالدفاع

السكنفأمن،المملكةجمئمناطقفىالمنتشرةالكبيرة

المسلحةالقواتلمنسوبيالسهلةوالمواصلاتوالملش

أسرهم،علىالطمأنينةلهمتكفلحسنةعيشةليعيشوا

والمليكالدينخدمةأجلمنجهودهميوجهونوتجعلهم

الجهدمنالكثيريقدمسلطانالأميرولايزال.والوطن

المسلحةللقواتالصحيةالرعايةتطويرعلىوالحرص

وتحديثها.

نائبالمملطانالأميربتعيينالساميالملكيالأمروصدر

عامشعبان12الأحديومفيالوزراءمجلسلرئيسثانيا

.ام829يونيو31الموافقهـ،أ204

اجتماعاتطويلةولفترةسلطانالأميرترأسوقد

للإصلاحالعلياواللجنة،التعليملسياسةالعليااللجنة

الحاضرالوقتفيويرأس،العامةالقوىومجلس،الإداري

للشؤونالأعلىوالمجلس،الإسلاميةللدعوةالعلياالهيئة

إدارةومجلس،اسمعوديةالعربيةبالمملكةالإسلامية

لحمايةالوطنيةوالهيئة،السعوديةالعربيةالجويةالخطوط

ومجلس،للبيئةالوزاريةواللجنةوإنمائها،الفطريةالحياة

العلياواللجنة،الحربيةللصناعاتالعامةالمؤسسةإدارة

العالمية.العربيةالموسوعةإدارةومجلس،الاقتصاديللتوازن

العالميةالعربيةالموسوعةمشروععلىسلطانالأميروينفق

والإسلامى،العربيللعالمينخدمةالخاصةأموالهمن

العربيةالبلادولحاجة،والمعرفةالعلمنشرفىمنهومساهمة

سموهأنذلكإلىيضاف.الأعمالهذهلمثلوالإسلامية

عبدالعزيزبنسلطانلمؤسسةالأعلىالرئيسمنصبيتبوأ

أمنائها.مجلسورئيسالخيريةسعودآل

دائماوكان.وعالميةعربيةدولعدةسلطانالأميرزار

جميعفى-اللهيرحمه-فيصلالملكلأخيهملازما

المؤتمراتمنالعديدوحضر،والدوليةالخاصةرحلاته

والدولية.الإقليميةوالاجتماعات

السعودية.العربيةالمملكةوفدسلطانالأميرترأسوقد

،أم859أهـ،504عامالمتحدةالأمهيئةاجتماعفي

الذيالمملكةوفدورأس.المناسبةبهذهمهماخطاباوالقى

أكتوبرفىالخمسينبعيدهاالمتحدةالأماحتفالفيشارك

.أم599عام

بنعبدالعزيز،العالميةالعربيةالموسوعةأيفئا:انظر

لاعبدالعزيزبنسلطانمؤسسةسعود،آلعبدالرحمن

السعودية.،الثالثةالسعوديةالدولة،الخيريةسعود

،أهـ-)358القاسميمحمدبنسلطان

يوليومنالأولفيولد.الشارقةحاكم(.-أم939

والإعداديةالابتدائيةدرالممتهتلقىوقد،أم939عام

وحصلالقاهرةبجامعةالتحقثم،الشارقةفيوالثانوية

عامالزراعيةالعلومفيالبكالوريوسدرجةعلىمنها

معالدكتوراهدرجةعلىام859عامحصل.أم719

فىإكسترجامعةمنالتاريخفيالأولىالشرفمرتبة

التيالخليجفىالقرصنةأسطورةأطروحتهعلىبريطانيا

القرنفيالقواسملعائلةالحقيقيةالصورةطرحاستهدفت

أنواعجميعضدحروبهمفىالميلاديعشرالثامن

المنطقة.فيمرالذيالاستعمار

الخرطومجامعةمنالفخريةالدكتوراهدرجةأيضامنح

فىأبادفيصلجامعةمنالفخريةالدكتوراهودرجة

بريطانيا،فيدرهامجامعةمنوالزمالةبالباكستانالبنجاب

عاموفىبريطانيا.فيإكسترجامعةفيعضواعينكما

إكسترجامعةمنالفخريةالشهادةعلىحصلام399

لجهودهالجامعةمنتقديراالعالمفيشخصيتينأبرزكأحد

التاريخبحوثإطارفي

عدةلهالمعاصر.العربي

إلىبالإضافةمهمةمؤلفات

سابقةالدكتوراهأطروحة

تقسيممنها:الذكر

العثمانية،الإمبراطورية

؟لعدنالبريطانيالاحتلال

الفرنسية.العمانيةالعلاقات

لديوانرئيعمئاعمل

إعلانوبعد،الشارقةحاكم

العربيةال!ماراتدولةقيام

القاسميمحمدبنسلطاند.ديسمبر2فيالمتحدة
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وزارةأولفيوالتعليمالتربيةوزيرمسصبتولىأم729

اتحادية.

الشارقةلإمارةبوئحاكماام739عابميناير25وفي

خالدالشيخلشقيقهخلفاللاتحادالاعلىالمجلسفيوعضوا

الحاكمبذلكويعتبر-اللهيرحمه-القاسميمحمدبن

أمراءسلسلةفىالشارقةفىالسلطةيتولىالذيعشرالخامعر

انتهاءبعدام063عاممنذالحكمعلىتناوبواالذينالقواسم

نأالمعروفومن.الوقتذلكفيللبلادالبرتغاليالحكم

السالغالقرنفيالوطنيةالمقاومةحركةتزعمتالقواسمعائلة

الخليجمنطقةفيبحريةقوةأكبرتمثلوكانت،الميلاديعشر

الهمدي.والمحيطالعربي

الأعلىالمجلسأعضاءإخوانهيمسلطانالشيخأسهموقد

العربيةالإماراتدولةفيالاتحادقواعدإرساءفيللاتحاد

فأصدرودولياعربياالمرموقةمكانتهالتتبوأوانطلاقهاالمتحدة

منكانكماالاتحاد.دولةعلمورفعالإمارةعلمبانزالأوامره

وأصدر،الاتحاديةالشرطةإلىالشارقةشرطةضمفيالمبادرلن

أسدولة،افيالإعلاملتوحيدالشارقةإذاعةباغلاقآخرقرارا

مختلففىملموساتقدماعهدهفيالشارقةإمارةحققتوقد

أهمهاوالحضاريةوالثقافيةوالاقتصاديةالعمرانيةالمجالات

الماديودعمهتشجيعهونتيجة.الأساسيةالبميةمشروعات

حمعية02منالأكتررئيسئامقراالشارقةأصبحتوالمعنوي

منالعديدينظمكماورياضيا،ثقافياومنتدىومؤسسة

الدولىالكتابمعرضأبرزهامنالثقافيةوالفعالياتالأنشطة

لعامللثقافةعاصمةالشارقةاليونسكواعتبرتوقد.السنوي

.أم799

السدطان.،قدراتانظر:.قدراىالسلطان

سلطانة.،راضيةانظر:.راضيةسلطائة

وأأشخاص!قدرةتعنى،الاجتماعيةالعدومفيالسلطه

يستطجعإذ.الاخرينعلىإرادتهمفرضعلىمجموعات

عقوباتإنزالبوساطةقراراتهمفرضالنفوذذووالأشخاص

وأأوامرهميطيعونلاالذينأولئكعليبهاالتهديدأو

العلاقاتكلفيموجودةتكونالسلطةوتكاد.طلباتهم

وأرباب،الطلابعلىبسلطةالمعلمونيتمتعإذ.الإنسانية

علىوالأقوياءالأبناء،علىوالاباء،المستخدمينعلىالعمل

الضعيفة.الدولعلىعسكرياالقويةوالدولالضعفاء،

والسلطة.والتأثيرالإكراهتشمل.السلطةأشكال

.القراراتلفرضالجسديالتفوقامشخدامهوفالإكراه

وأالقدوةخلالمنتأثيرإحداثعلىالقدرةهووالتأثير

السلطة.استخدامدونالأخرىالوسائلبعضأوالإقناع

مجتمعأفرادأغلبيةباتفاقالنفوذممارسةهىواسملطة

بسلطةالمعلمونتحمتع،المثالسبيلفعلىما.مجموعةأو

يجببأنهموالاتفاقالإدراكيسودلأنه،تلاميذهمعلى

.فعالبشكلوالتعليمالنظامعلىللحفاظبهايتمتعواأن

موافقةعلىالحكومةسلطةتقوم،الديمقراطيةالدولوفى

فيالمنتخبوناختارهمالذينالزعماءيتمتعإذ،المحكومين

للشعب.القراراتاتخاذبسلطةحرةانتخابات

المصادر،تفوق-أوتشمل.للسلطةالرئيسيةالمصادر

التنطمي.التفوق3-،أصعددياالتفولى2-

المصادرتشمل.بشريةأوماديةالمصادرتكونقد

قدرةالشخصتمنحفهي.والأملاكأ!سلعواالمال،المادية

الاخرين.خدماتطلبمنوتم!ضه،مايرغبشراءعلى

الذكاءعلىفتشتملالنفوذ،تمنحالتيالبشريةالمصادرأما

والشجاعةالاجتماعيوالوضعوالهيبةوالمهارةوالمعرفة

الصفاتهذهوتصبح.الجمالأووالشخصيةوالجاذبية

أووالتأثيرالقيادةمنشخصاتمكنعندماللسلطةمصدرا

آخرين.بأشخاصوالتحكمالسيطرة

التيالانتخاباتفيالعدديةاسملطةملاحظةويمكن

نأإلا.المجموعةعنبالنيابةالقراراتاتخاذالفائزينتمبح

تمارسأنيمكنإذكلها،الأهميةعلىلاتنطويالاعداد

المهمةالمصادرعلىتسيطرعندمااصسلطة،ا،قليلةأعداد

كالجيحق.

ذاتهاحدفىوالمصادر،العدديالتفوقيمنحولا

يتعينإذ،الآخرينعلىالنفوذمنعاليةدرجةالشخص

فعالة.بصورةمصادرهماستخدامكيفيةمعرفةالناسعلى

وحدهمفالأفراد.التنظيمخلالمنبذلكيقومونوهم

بيد،المهمةالقراراتعلىللتأثيرنسبياضعيفةبقوةشمتعون

نأيمكن،التنظيمأشكالمنشكلىفيينضمونعندماأنه

وجماعات،السياسيةاللاحزابوتحاولأقوياء.يصبحوا

خلالمنالسلطةاكتسابالأخرىوالهيئات،الضغط

لدعمصفوفهاالدولتوحدكما.الاجتماعىاضن!يما

الجماعةالقويةالدوليةالمجموعاتبينومنقوتها.

الأمريكية.أررولاومنظمة،الأوروبية

جميعفيالسلطةعلاقاتتوجد.السلطةنظم

فىمهمةاختلافاتوثمة.المنظمةوالمجموعاتالمجتمعات

يمكنإذقراراتها.والعامةالخاصةالسلطةنظمفرضكيفية

فرض-والنواديالأعمالمثل-الخاصةالمجموعاتلزعماء

الأعضاءطردوحتىبل،العضويةتعليقأو،الغرامات

أي-العامةالسلطةلنظمإلايمكنلاأنهغيرالخالفين.

الناحيةمنالماديةالسلطةتستخد!أن-الحكومات

التيهىفالحكومات.السجنتشملوالتي،القانونية

نإ.الرئيسيةالسلطةوأدوات،والجيشالشرطةعلىتسيطر



57السلفا

منمهمامصدراالدولةتحكممنيجعلاسملطةاحتكار

السلطة.مصادر

منأشخاصايمكنالذيالاجتماعىالتنطمويشكل

بنيةمجموعةأولمجتمعالمنظمةالمجموعاتجميعفيالحكم

قوةالناسأكثرإلىيشار،الأحيانبعضففي.السلطة

النفوذ.أصحابأوالس!لطةصفوةأوبالمؤسسة

الحكومة.:أيضانظرا

الصحافةمهنةعلىأحيانايطلقاسمالرالعةالسلطة

الأخبار،جامعوويعتبر.أخرىوبلدانإنجلترافي

السلطةأعضاءبينمنللصحافةومحرورهاوكاتبوها،

بابينجتونتوماسالإنجليزيالمؤرخأنويعتقد.الرابعة

عامففي.الرابعةالعسلطةعبارةأطلقمنأولماكولى

مجلصفيالصحافيينجمهورإلىمشيراكتبأم،828

المراسلونفيهايجلسالتيالمنصةأصبحت"لقد،العموم

".المملكةفيالرابعةالعمملطةالصحافيون

لتلكاخرمصطلحايضيفبذلكماكوليكان

الطبقاتأو،الثلاثالمقاطعاتإلىتشيرالتيالمصطلحات

الطبقاتتلك.الإنجليزيةالمملكةفيالثلاثالاجتماعية

.العواموطبقة،الدينرجالوطبقةالنبلاء،طبقةهي

فيلمقاعدتترشحالثلاثالطبقاتتلككانتوعندما

جهةأنهاتعنيالرابعةالسلطةإلىالإشارةكانت،الحكومة

الإنجليزية.اسمياسيةالحياةفىنفوذذات

فيالعالمدولمعظمفىالتعبيرهذااستخدامانتشر

وسافقدمعلىكبيرنفوذللصحافةوصار،الحديثالعصر

النظامسلطاتمنواحدةباعتبارهاالسلطاتبقيةمع

المجتمع.فيالفعالالسياسي

عدىالماضيفيسيطرت،إسلاميةدودةدلهىسلطئلأ

،وباكستانوالهند،ببنغلادشالآنيعرفكاكثيرةبقاع

هـ339سنةإلىام602هـ-306سنةمنوذلك

العسكرية،قوتهاحعسبالسلطنةحدودوتبدلت.أم526

وكانت،والبنجاب،الجانجواديفيتركزتولكنها

منعديدةمناطقالسلاطيناخضعوقد.دلهيعاصمتها

الطرقفتحتكما،مرةلاول،الإشلاميللحكمالهند،

.التجارةوأزدهرت،التجارية

استولىالميلاديعشرالثانيالقرنأواخروفي

على-تركيمسلمملكوهو-الغوريمحمدالسلطان

هـ،306سنةوفىالهند.شمالىمنكبيرجزء

الثالثالقرنوأثناء.د!هيلمملطةتأسعست،ام602

تبقىمنهجماتصدفىالسلاطيننجح،الميلاديعشر

حالواكما،اراضيهمعن،والبوذيين،الهندوسالملوكمن

الأوسطوالشرق،الصينفتحواقدكانواالذينالمغولبين

الهند.وفتح-

السلطةمدت،الميلاديعشرالرابعالقرنوخلال

سنةوفيالهند.جنوبىأعماقإلى،الوقتلبعضفتوحاتها

ودمرها،د!هيتيمورلنكالفاغنهبأم893هـ،108

بعد.دلهىاستردواالسلاطينأنومعاهلها.معظموذبح

السابقةممتلكاتهمانإلا،نفسهالعامفي،تيمورلنكرحيل

تيمورلنك-سليل-باباروألحق.محليةممالكإلىتفككت

وأسسام،526هـ،339سنةالسلاطينباخرالهزيمة

المغولية.الدولة

الهندإلىالمسلمينمنكثيرهاجرالسلطنةاياموفي

وأ،ودعاةعلماءأو،حكوميينموظفينأوجنودا،للخدمة

منالكثيربهدايةالمسلمونالدعاةوقام.التجارةلأغراض

الإسلامإلىأهتدوامنغالبيةوعاشت،الإسلامإلىالهنود

باكستانتقعحيث،الشرقيوالشمال،الغربيالشمالفي

.الآنوبنغلادلق

الدخل.الاقتصاد،انظر:.لسلعا

(،التصنيع)أنواعالتصنيعانظر:.المعمرةالسلع

الأصى(.التصميفات)نظمالصنما!كة

والمضادةكيميائئاالمرتبطةالمركباتمنمجموعةالسلفا

فاعليتها،أثبتتالتيالأدويةأوائلمنوهيللبكتيريا.

وأدت،الشائعةالبكتيريةالعدوىمنكثيرضدوأمانها

بينالفترةفيالبكتيرياضدالعلاجفيرئيسيادورا

إلى،العشرينالقرنمنالاربعينياتومنتصمفالثلاثينيات

واسع.نطاقعلىمتوافراالبنسلينأصبحأن

عددفيحادانخفاضإلىالسلفامشتقاتتطورأدى

وساعدت،المعديةالأمراضمنكثيرعنالناتجةالوفيات

الثانيةالعالميةالحربخلالكثيرةأرواحإنقاذعلى

لعلاجاليومالسلفاالأطباءويصفأم(.1-459)939

أساسية.بصورةالبوليةالمسالكأخماج

السلفامشتقاتتعملالسلفا.مركباتتعملكيف

بالفعلالبكتيرياالسلفامشتقاتتقتللاإذ،طبيعيةبصورة

منفيكونتكاثرها،تمنعفإنهاذلك،منبدلآولكن

قتل)المناعة(للجسمالطبيعيالدفاعالياتعلىالسهل

البكتيريا.تلك

السلفالمشتقاتحساسيةلديهاالتيالبكتيرياوتحتاج

لكيالبنزويكحمضأمينو-باراتسمىكيميائيةمادةإلى

كيميائيةتركيبةلهااسملفاومشتقاتوتتكاثر.تنمو

بسهولة.البكتيرياتمتصأنيمكنالمادةلهذهمشابهة
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قابليةذاتوجعلوهاالسلفامشتقاتفطوروا،المشكلةهذهتوقففإنهاالكيميائيةالتركيبةتلكالبكتيرياتمتصوعندما

يقلأنالطبيعىأصئمنوبالتاليالماءفيللذوبانأكثرأمينو-بارامركبفيهايدخلالتيالكيميائيةالتفاعلات

.البولفيالتبلوروجوداحتمالأوالنموتصتيملاالبكتيريافإنوبالتلى،البنزويكحمض

التكاثر.

الكيميائي.المدحانظر:.الصوديومسلفات!كلند!.الأمراضعلاجفيالسدفااستخدامات

المدينةسكانعدديبدغ.البرازيلمدنإحدىسلفادورأ!تافيوباالبكتيريا،أنواعكلضدفعالةالسدفامشتقاب

المنطقةسكانعدديبلغبينمانسمة2766941المسببةالبكتيريانوععلىأولأالتعرفإلىالاطباءيحتا!

أيضاوتسمى.نسمة1)180772للمدينةالحضريةمشتقاتسيستخدمونكانواإذامايقررواأنقبلللعدوى

إلاتفوقهاو!الحجمناحيةمن)الثالثةالمدينةوهيباهيا.لا.أواولفا

..!علاجفيتستخدمالسلفامشتقاتكانتالماضيو!ي

أ!ماالسكادذووتعتبر!ي!طلانيرويوأطقادطعةسلفادباهـأ!عاصمةأطوالإسها)الدوسشاريا(والزحارالرئةالتهابمثل،أمراض

أوسخلئتودوسعلىيقعالأطلسيألمحيطعلىنشطةأضهابواالدبلىأ!اعوناوالهللوالتهابالدموتمسمم

.!تطويربسببتضاءلقداستخدامهاأنإلا،الملتحمة

صس.الحيويةوالمضادات،البنسل!تمثل-قوةالأكثرالأدوية

منحدراسفلفي،الساحلعلىسلفادورميناءيقعوكذأن.البكتيريةالأمراضمنلتعالثثيرأ-الأخرى

الحدلةلثالمص!التميزآلشواالقطاغصحرلتمدتق!آلياضدومقاومةمناعةالبكتيرياأنواعمنكثيراكتعسب

?السلفا.مشتقات

امنبكربيضاكنابمميط!وخمباأ،م!حمرشجالشته!البخيل1بصسموميدالباحثونطورالعشرينالقرنمنالستينياتأواخروشى

من.وهو،ميثوكسازولأصسلفاامنمكونةدوائيةتوليفة

القرلىإلىبعضهاتاريخيرجعوالتى"االزخاردتيسمىللبكتيريامضادومركبالسلفا،مركبات

.دي-عترمناسمالدواءهذأعلىوأطلقواترايميثوبرزم

إنتاجعملياتعلىالرئيسيةسلفادورصناعاتتعتمدء..-?:.

وإنتا!والشروكيميائياتالنسيجصناعةووالتمغالطعامانواععلاخ!ىداعليتهألب!ودد،كوردرايموكسارول

.ء.السلفالمشتقاتالحساسةغيرالبكتيريةالعدوىمنمعينة

صادراتها.لاستكشاهـالنفطالاخرىوالاجهزةالمنصات

وحدها.

وجالنفطاولنبالفوتكهفيهاعصميرمعمالفواهماالكاكلى،التبغالمتتكراالألمانىالصيدلياكتشفلقدالسلفا.مركباتتطور

عاصمةسلفادورظلت.الكاثوليكيةورلمسلفدوجاومعةوهيا.للأقمشةءافضلأصباغعنيبحثكانالذي-جلموبول

وحتىأم945عامإنشائهامنذالبرتغاليةالبرازيللمستعمرةإلىبدورهاادتالتىالكيمائيةالموادبعض-الصوفية

نموالصناعيةالتنميةبرامجأنعشتلقد.ام763عاممشتقاتتستخدملمولكناسملفا،مشتقاتإلىالتوص!ط

.أم049عامنذالمدينةالشسرينالقرنثلاثينياتأوائلفيإلااللادويةفيالسلفا

.الميلادي

تمم(.335-؟)القديس،الأولسلفسترعدصافيألمانيباحثاكتشفأم359عاموفى

تهبعنيعرفولا،م431هـامفيا!ألي!ازرابهتقتلالبرونتوسلصبغةأن،دوماكبرهارد،الأصاض

انتشرتالتيالأساطيرمنالعديدهناكولكن،القليلإلاالأبحاثمنالمزيدوكشفت،الفئرانفيالعقديةالبكتيريا

ال!!راطورحكمخلالالمنصبتولىفقد،عهدهفيوتوصل.الجسمفيللسلفامشتقإلىشحللالبرونتوسلأن

علىوهو،النصرانيةاعتنقالذيالكبيرقسطنطينالرومانيمنععنالمسؤولةالكيميائيةالمادةهيالسلفاأنإلىالعلماء

وفقاولكنالأريوسيين،الأساقفةأحديدعلىالموتفراشالموادمنالآلافالباحثونواختبر.البكتيرياونموتكاثر

علىالنصرانيةالإمبراطوراعتنقالأخرىالرواياتلإحدىإلىبيسهامنشوصلواأنقبلبالسلفاالمرتبطةالكيميائية

،الجذاممرض!منشمفائهفيساعدأنبعدسلفسترالبابايد.فاعليةالأكثرالقليلالعدد

العصورخلالوأنتشرتذاعتالختلقةالقصةوهذهمركباتمنوغيرهابالسلفاالمرتبطةالرئيسيةوالمشكلة

)هبةالخدعةباسمتعرفكانتحيثالوسطىالمريضبولفىأحياناتتبلورقدأنهاهي،الأولىالسلفا

(.قسطنطينحلبعدمنالعلماءتمكنوافيماولكن،الكليةتلفمسببة
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فىظهرتربماملفقةوثيقةقسطنطينخدعةوكانت

قسطخطينالإمبراطورأنعلىتنصوهيم،076عام

كإمبراطوروتعهداته،وحقوقه،ممتلكاتهكلمنحعقدالأكبر

البابوية.فيبعدهمنسيخلفهولمنسلفستر،للبابا

المبانيبعضعلىالحصولسلفسترالباباواستطاع

قصرمثلللبابويةكمقرتستخدملكىرومافيالمميزة

.الميلاديعشرالرابعالقرنحتىوالكاتدرائيةلاتيران

تمالذيالباباام(.300-49)0الثاليسلفستر

فيفرنسيباباأولاعتبرحيثم،999عامفيانتخابه

جنوبيفيأوفيرنمنطقةفىولدوقد.الكنيسةتاريخ

غيربذكاءواشتهر،جيربرتالممميحملوكانفرنسا،

وعلماءالفلاسفةأبرزمنكانحيث،حياتهفيعادي

.عصرهفيالرياضيات

يتبوأأنقبلمميزةعمليةحياةلسلفستركانولقد

جذبأجلمنأوروبافىكثيرافسافرالبابا،منصب

ومنهمالباباواتمنليكونلهالمناصرينوزيادةالمؤيدين

دينيةمناصبعدةالثانيسلفسترتقلدلقدألمانيا.أباطرة

بابيوبديرللرهبانرئيساكانحيثالبابا،يصبحأنقبل

ثم،ريمسفيالفرنسيةالكاتدرائيةلمدرسةومديرالمحايطاليا،

بإيطاليا.رافينوبطريكريمسفيأيضاللأساقفةرئيسئا

والتعريفالخطوطاتبتطويرالثانيسلفستراهتم

الإسلاميةالعربيةبالعلومسلفستروشغف،القدامىبالمؤلفين

فيوهوأسبانياإلىرحلفقد.عصرهفيازدهرتالتي

فيالعربيةالمعاهدفيودرس،عمرهمنوالعشرينالسابعة

أمروكان.م969حتى679منالفترةفىوقطلونياقرطبة

أمراالإسلاميةالعربيةالمعاهدفيالقومعليةأبناءالتحاق

المعاهدهذهفىالعلومتلقواوممن.الفترةتلكفيمألوفا

أصبحالذيالثانيوفريدريكالسادسألفونسوالملك

)سلفسترجيربرتودرس.ام512سنةلروماإمبراطورا

إليهويعود،بالرياضياتوشغفالفلكمنشميئابعد(فيما

إليهتنمسبكماأوروبا.إلىالعربيةالأرقامنقلفيالفضل

نفسفيأوروباإلىالأسطرلابإدخالأيضاالمصادربعض

صديقهإلىطلبأنهرسائلهإحدىمنويستفاد.الحقبة

أسطرلاباقرطبةفيإليهيبعثأنالبرشلونيلوبيتوسي

فيالعربيةالأرقامإدخالوكان.التنجيمعلمفيوكتابا

فىالرئيسيةوالمقدماتالإنجازاتأهمبينمنالوقتذلك

الأوروبية.الوسطىالقرون

وجذرالسكرببنجرالصلةوثيقالشمندرمننوعالسلق

يزرع.الحقلشمندرأوبا!لانجولدأحياناويعرفالشمندر،

كبيرةجذورالنباتولهذاوكندأ.أوروبافىالنباتهذا

تنتشرلم.للماشيةعلفاتستعملومنتفخةاللونصفراء

التاسعالقرنأوائلفيإلاواسعةبصورةالنباتهذازراعة

فصلفيللفتبديلاعلفااستخدمثمومنالميلاديعشر

.للجفافالمقاومةالنباتاتمنيعدحيقالشتاء،

اقيالخضراواتفصيلةمننباتالمضلعالسلو

المضلعوالسلقالخضراء.أوراقهتؤكل،الحدائقفيتزرع

فيمالهمشابهإنهحيث،وثيقةصلةالشائعبالشمندرتربطه

الشمندرجذورأنعدا

لبابذاتكليظةالمعروف

عكسعلىأكلهاويمكن

التيالمضلعالسلقجذور

ولا،وخشبيةصغيرةتكون

وعلى.كطعامتناولهايمكن

السلقيتمتعذلكمنالرغم

ذاتكبيرةبأوراقالمضلع

المفلعالسلقوذاتدأكنأخضرلون

غضة.أعناق

خضراءأوراقهالمضلعالسلقنباتمنالأنواعوبعض

أحمروعنقهاالورقةلونيكونالاخربعضهاوفيباهتة

ورائعة.جميلةبألوانالنباتهذاويحظىلامعا.

تنموالتىالقليلةالحدائقنباتاتأحدالمضلعوالسلق

فيالبذورنثريتمحيث،الصيففصلخلالدائمةبصورة

،للنباتالخارجيةالأوراققطفثممنو،الربيعفصل

.النباتالصقيعيقتلحتىالحصادويتكرر

أربعةنحوالمضلمنذالسلقبزراعةالناسعييوقد

فيالمفضلالمحصوليعدوهو.م(.ق035)قرناوعشرين

و)ج()ب(،)أ(،لفيتاميناتغنيمصدرإنهحيثسويسرا

.بالأملاحغنيأنهكما-الورقيةالنباتاتباقىشأن

عرضيمقيمذو،مرنرفيعطويلفلزيقضيبالسلك

للسحبالقابلةالفلزاتاستخدامويمكن.منتظم

هي:الرئيسيةالفلزاتوهذه،السلكلصنعفقط،والطرق

الأصفر(،)النحاسوالصفروالفولاذ،،النحاس

.والألومنيوم،والفضةوالذهبوالتنجستن،

وحتىالسحيقةالعصورمنبدءا.السلكعشعكيمه

بطرقيصنعالسلككان،الميلاديعشرالرالغالقرن

ضائحالىالألواحتلكتقطعثم،ألواحشكلفيالفلزات

بدائيةطرائقأدخلت،ذلكبعد.بالطرقتدويرهايتم

مرةأولآلياالمسحوبالسلكصنعوقد.السلكلسحب

وحاليا.الميلاديالتاسئكلشرالقرنأواسطفىإنجلترافي

سمك-مربعةكتلتسخينسمآليا.الأسلاككافةتصنع
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احضلةالورةاصسة

شتتى.اتجؤرةيسمىأطولش!،إلىاحساحراالمعدرصبةتضغطالبكرات

س!ا.5قدرهتريعدات،الكتلةيسمىقصيئاللمورةا!لأصافيةالدلفمة

الساصءلهواامحف!

ا-ولا

كا!ر.يعمم!آ4،زالماأص!صريتيكاحمصسحمامييسظروالقفيبملف

اطمرنجت.ما!ثستعما!اشاخير،طحقةلخاليمىالساحرأ!واءاصجموويتوم

كقضي!

اصقضي!ملص

إ

حوافيقطرهحقضيبوتحرحاس!صاتامنأحرىسلسلةعرتمرالكتلة

معالحته.لتيسيرملروشالقصم!!س!كالملأا،ت:تموم.ملم6

اللصأسطوالة

اهـك!الصوخقالصأحقصيىاملص

عروكلر؟رهالل!،أسطوالةحولاجملت!،اعنؤااصقاهـر:جمسنح!ئربالقفيب

سلكا.دصم!أل11ةأ1لأا.ايا،د،ا-ااء11ا!ا

!"رر!ءىطوبصبرصممبصءدلمجمعخهبهعو!ص

عبروتسيرالحديد،أوالفولاذمن-سم5منهاالواحدة

تخرجثمومن،وأطولأصغرأشكالفيتضغطها،بكرات

فىالقضبانتسبكذلكوبعد.ملم6حوالىقطرهاقضبانا

والماء.الكبريتيكحامضفىتنطفهايتم،ملفاتشكل

الصوغقوالبمنسلسلةعبرالقضبانوسحب

السلك.اضشكلللخارجيجذبهاالتنجسق،بكربيد

منأصغرمدورةفتحةذاقمعايشبهشكلالصوغولقالب

حديتماالذي،القضيبتسييرالإمكانوفى.القضيب

يدحا!كما،الصوغقالبداخلإلى،بالطرقطرفيهأحد

أبقاعبرالمحددالطرفمروروفور.الإبرةثقبعبرالخيط

يدويا-أوآلياتشغل-كماشةبوساطةيمسكفإنه،الصوغ

قائمة.بأسطوانهربطهمنيمكنحدلأقصىويسحب

ثمومن،الصوغقالبعبرالسلكساحبةالأسطوانةوتدور

الأسطوانة.حولالسلكيلتف

الصوغقوالبمنسلسلةعبرالرقيقالسلكيسحب

إلىالمسحوبالسلكويميل.التدرجالمتناقصةالأقطارذات

خشونةأقلويصيريرققفهوولذلك،الصلادةاكتساب

للغايةصلدةصوغقوالبوتستخدم.الفرنفيبتسخينه

اهـك.أفياعأرقهـحب،الماسمنمصنوعة

وألقياسهوفقاالسلكحجميختلف.السلكأحجام

فأحيالا.المقاييسمنعددذلكفىويستخدم.قطره

تستخدمبينما،الإنجليزيالإمبراطوريالمقياسيستخدم

سلكمقياسأماالمليمتر.علىمبنيةمقاييسوألمانيافرنسا

الولاياتفىالفولاذلسلكالمعياريالمقياسفهوالفولاذ،

وشارببراونمقياسأوالأمريكيالمقياسويعد.المتحدة

لسلكالمتحدةالولاياتفىالمعياريالمقياسبمثابة

يمكنكما.الأخرىالحديديةغيراسملكوأنواع،النحاس

لصنعهخصيصامشكلةصوغقوالبعبرالسلكسعحب

أنواعمعظمأنبيدمثلثا،أومسطحا،أوبيضيا،أومربعا

استخداماتفىالمستعملالسلكأما.مدورةالسلك

التياراتلأن،الفضةمنبطبقةيغلففإنه؟العاليالتردد

للسلك.الخارجىالغلافعلىتسريالترددأجةالعا

والهاتفالبرقأسلاكتصنع.السلكاستخدامات

والطرقللسحبالقابلالسحاسمنالكهربائيةوالطاقة

موصلاتأفضلأحديعدوالذي،عاديةغيربصورة

فيالمستخدمةللغايةالرقيقةالأسلاكأماالكهرباء.

منتصنعفإنها،التلسكوباتلعينياتالمتقاطعةالأسلاك

صنعفىللسلكأخرىاستخداماتالناسويجد.البلاتين

،الساعات()زنبركونوابض،والأسيجةالمسامير،

يستخدمكما.والعلميةالموسيقيةالأجهزةوأوتار،والمناخل

الملولبة،والمسامير،المركباتنوابضصنعفىأيضاالسلك

والبراغي،،الورقومشابك،والصواميل،والمشابك

.الأسنانالمزدوجةوالدبابيس

،المولداتفيالمغنطسيالسلكويستخدم

تلكمتل-المغنطيسأنواعبعضأنكما.والمحركات

ملفوفة-المغنطيسيبالرنينالتصويرألاتفيالمستخدمة

الذهبيةالأسلاكالصاغةويستخدم.التوصيلفائقبسلك

السلكيةالشباكأنكما.المجوهراتصياغةفيوالفضية

وتتكون.الأسلاكمنتنسجالسلكيوالقماشوالشاش

المفردةالأسلاكمنعددمنالس!جةوالكبلاتالحبال
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الكبيرةالمعلقةالجسورأنكما.بعضمعبعضهاألمجدولة

أسلاكمنتتكون،الصلبالسلكمنكبلاتتسندها

فيالسلكحبالوتستخدممعا.محزومةعديدةمنفصلة

الأليافأنكما.النفطآباروحفر،المعادنعنالتنقيب

وتستخدم.الزجاجمنمصنوعالأسلاكمننوعالبصرية

.للمعلوماتالسرعةالعالىالإرسالفيالأسلاكتلك

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اللدونةالحلفنةالشائكةالأسلاك

النحاسالمسملكالزحاجالليفيةالبصريات

التلدين

المائي.الزجاجانظر:.الصوديومسلكات

كانم(.611271)76ألكسئدر،سلكيرك

تجربةلهفكانتمعزولةجزيرةفيمنبوذاعاشأسكتلنديا،

روبنسونانظر:كروزو.روبنسونروايةعليهابنيتمثيرة

ما407عامفيالجنوبيةالبحاريعبركانفعندما.كروزو

قبطانمعسلكيركتشاجر،البحريةللقرصنةحملةفى

خوانجزرإحدىفيترك،طلبهعلىوبناء،السفينة

فالباريسومديخةغربكم064حواليبعدعلىفرنانديز

أنقذهحتىشهرا52لمدةوحيداهناكفعاش،بتشيلي

سلكيركتجاربالقبطانسجلوقدروجرز.وودزالقبطان

إدواردالقبطانووصفها،العالمحولممتعةرحلةكتابهفي

العالم.حول،الجنوبيةالبحارإلىرحلةكتابيهفيكوك

فايفشاير.بمقاطعةلارجوفيسلكيركولد

فرنانديز.خوانأيضئا:انظر

مستعمراكانأم(.082-1771)إيرلسلكيرك،

القرنأوائلخلالللاستيطانكنداغربفتحأسكتلنديا

التيالأحمرالنهرمستعمرةأنشأوقد.الميلاديعشرالتاسع

انظر:مانيتوبا.الانيسمىفيمادائمةمستوطنةأولكانت

مانيتوبا.

فيماريسانتجزيرةفيسلكيركولد

توماسالأصليواسمهبأسكتلندا،كيركودبرايتشاير

عامفيالخامسسلكيركإيرلأصبحوقد.دوغلاس

.أم997

حواليسلكيركأرسلأم408و3018عاميوفى

برنسجزيرةمستعمرتيليستوطنواأسكتلنديفلاح009

النهرمستعمرةوأنشأ.الكنديتينالعلياوكنداإدوارد

لكنشمخص،001بحواليأم281عامفيالأحمر

الفرأءمبارةتعارضتالزراعيةالمستعمرةاهتمامات

نورثشركةمنالفخاخونقامام،581عاموفي.المحلية

معبالفراء،للاتجارمؤسسةوهي(،الشرقي)الشمالوست

البيضمنمختلطةأصولذوو)أناسالمولدينمنمجموعة

الجندمنمجموعةواستعادت.المستوطنينبطردوالهنود(

.ام817عامفيالمستعمرةعلىالسيطرةسلكيركبقيادة

(.البيوع)أنواعالبيوعانظر:.دلع،السلم

سلمم(.208-؟أهـ،86-؟)الخاسرسلم

قيل.للهجرةالثانىالقرنشعراءمنحماد،بنعمروابن

وهومتلافا.لمالهمضيعاكانأنهالخاسر:تلقيبهسببفي

عنه.اللهرضيالصديقبكرأبيعشيرةتيم،موالىمن

.بالبصرةنشاأنهترجمتهمصادرتذكر

-1)32الأولالعباسيالعصرشعراءمنوسلم

تفوقهاذروةفيهالإسلاميةالدولةبلغتحيثهـ(،232

.والحضاريالسياسي

هـ(،ا67)تبردبنبشارالشاعرعلىسلموتتلمذ

لماأنهالمصادروتروي.الفنيبمذهبهوتأثر،شعرهعنهوروى

الشهير:بيتهبشارأستاذهقال

بحاجتهيظفرلمالناسراقبمن

اللهجالفاتكبالطيباتوفاز

:فقاللفظاأجودبهوجاء،المعنىهذاسلمأخذ

غفاماتالناسراقبمن

الجسورباللذةوفاز

بشار.بيتيشتهرولمسلم،بيتفاششهر

موسىوبخاصة،العباسبنيخلفاءبمدحسلماختص

أيضا،البرامكةمدحكماوالرشيد،والهاديالمهدي

فيشعرهومن.الربيعبنوالفضلخالدبنيحيىوبخاصة

خالد:بنيحيىفيقولهالبرامكة

وعربعجممنالنالربلوت

تسيركمايسيرأحذفما

وفعلقولمنالأمرفكل

صغيربهيداكعلقتإذا

المنايامدرجةكفيكوفي

المطيرالغيثجدواهماومن

-013)العتاهيةأبوالزهدوشاعرسلمتخاصموقد

العتاهيةأبوفقال،الأهاجىالشاعرينبينوثارتهـ(،112

سلما:يهجو

عمروبنياسلماللهتعالى

الرجالأعناقالحرصأذل

عفواإليكتصيرالدنياهب

؟للزوالذلكمصيرأليس

:فيقولهجاءهالعتاهيةأبيعلىسلمويرد
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واعظمنالتزهيدأقبحما

يزهدولاالاسيزهذ

صادقاتزهيدهفىكانلو

المسجذبيتهوأمسىأضحى

فىكانإنمابهسلماتصفالذيالمجونأنويبدو

.الشيوخمبيئبلغحينخلقهالمشقامأنيلبثلمثم،شبابه

احصماسل!ا:شخصيةبهاتصفتماأبرزأنعلى

واسعة،شعريةثقافةإلىهذا.الدعابةإلىوالميلوالعسخاء،

أكثرمنكانكما،الجاهليةبأشعارالناسأعرفمنفكان

قالأنهرويحتىبرد،بنبشارأستاذهبشعرخبرةالأدباء

أحديعرفمابيتآلافتسعةلهلأروي"إنيبشار:عن

شيئا".منهاغيري

العباسيالخليفةمدحفيأبياتالهالمصادرروتوقد

التالى:النحوعلىالتفعيلةعلىجرت،المهديموسى

بكرغيثالمطرموسى

اغتفرلماانهمرثم

قدزلماغفرثم

ال!رعدلاقتصرثم

الب!ثرخيرالأثرباقى

بدزبدرمفمرفرغ

المجددين،الشعراءمنعدالشعريالشكلبهذاهوئا

طابقمنالناسينقلمتحركدرخالدوارالسلم

المطاراتفىالسلالمهذهمثلوتسشعملآخر.إلى

التجاريةالمبانيمنوغيرهاوالمتاجروالخازنوالمحطات

ناقلحزاممنالدوارالسلمويتكون.والسكنية

علىمثبتتينعجلتينعلىترتكزدرجةكل،ودرجات

السكك.منمجموعتينعلىالعجلاتتنتقل.الجوانب

بوساطةالسككهذهعلىالدرجاتتسحبحيث

بدايةفىمثبتةعجلاتمجموعةحولتلتفسلاسل

محركبولمماطةالدرجتحريكويتم.ونهايتهالسلم

عندماوتظهرالسلمهذادرجاتوتتشك!.كهربائى

ففي.جنبإلىجنباالمساراتمنمجموعتانتجري

ينفصلانثممحسارانيتساوىوأسفلهالسلماأعلى

منطقةبتكوينالمسارانيقوم.الدرجاتتنبسطبحيث

علىوالنزولالركوبمنالعابرينتمكنمتحركة

الأمانوسائلومن.سقوطأوتعثرأيبدونالأرض

طولعلىالأيديبهتمسكحاجزوجودالأخرى

الدوارالمصعدإيقافعلىالأمانأجهزةوتعمل.السلم

أنالدوارويستطئالسلم.غريبجسمفيهدخلإذا

ماوعادة.الدقيقةفىم37أوم27بسرعةيسير

ذلك،منأبطأبسرعةتسيرسلالمالمتاجرتستخدم

المنتجاتأوالمعروضاتإلىالنظرمنالعابرينلتمكين

فيالدوارةالسلالموتسير.طابقكلفيالمعروضة

عكسالممكنومنأكبر.بسرعةأ،نفاقواالمطارات

عندماالازدحامأوقاتفيالسلمدرجاتحركةاتجاه

واحد.باتجاهالسيرمعظميكون

قبلمنرئيسيبشكلالدوارالسلمتطويرتم

دبليووجيسىويلر،.إتشجورجالأمريكيينالخترعين

متحركلسلمتصميماويلرقدمام298عامففيرينو،

وقام،الجانبينعلىوأرضياتمنبسطةدرجاتمنمكون

إحدىفيالدواليالسلم

وذكوجهوعمباني

علىيضفيحميلمنظر

رونقاالمحيطالحو

السلالموتتيع.وجاذبية

مساحاتللمتسوقين

.المكانعلىللتفرجأكبر
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السلميعملكيف

الدوار

حيت،السككم!خطينطولعلىسلاسلبوساطةتسح!التيالدرحاتمنسلسلةمنالدوارالسلميت!صن

السلم.وأعلىأسفلفيمثبتةعحلاتمجموعةحولكوبائيمحركبوساطةدفعهايتمالتىالدرجاتشحرك

تحسيناتأدخلاخرلخترعالامتيازهذاببيعذلكبعد

حزامبتطويررينوقامحيث،الأصليويلرتصميمعلى

محفورةبأخاديدمزودةبدرجاتمجهزمائلبشكلناقل

بناء-مرةلأول-تموقد.الثباتمننوعالإعطائهافيها

مديخةفيوذلكرينو،تصميمعلىبالاعتماددوارسلم

أما.أم009سنةالحديديةللسككمحطةفينيويورك

تم!فقدفيهاالمفرزةوالأخاديدالمسطحةالدرجات

الدوارالسلملتشكلام029سنةفىالجهازإلىإضافتها

الحديثة.الحاليةصورتهفي

(.السالمون)حياةالسالمونانظر:.السمكسلم

سلمنظاموأقدمأعلىالبريطانيةالفروسيةسلم

ملكالثالثإدواردالملكأسسهبريطانيا.فيللفروسية

كانبينماأنهالحكاياتوتروي.أم934عامإنجلترا

رقصقاعةفىسالزبريكونتيسةمعيرقصإدواردالملك

الملكيلتقطهاكانوبينماجوربها،ربطةسقطت،كبيرة

.ويتمتمونيبتسمونكثيرينأناسالاحظإياهاليعطيها

حيثالفرنسيةباللغةوتعجب،هذهالفعلردودأغضبته

"بأنه:أضافثمسوءا"بذلكيظنمنعلى"عيب:قال

نأفردكليتمنىبحيثجداجميلةالربطةسيجعل

يلبسها".

طبع،بالذهبمحفوفةغامقةزرقاءياقةالسلمش!عار

يظنمنعلىعيب:بالفرنسيةالتاليةالكلماتعليها

المناسباتاحتفالاتجميعفيالربطةتلبعم!سوءا.بذلك

الركبة.أسفلاليسرىالرجلعلى

إلىفقطعضوا25البدايةفيهذاالفروسيةسلمقبل

سلمتنطمأعيدام،831عاموفي.الملكجانب

الملكوأحفادويلزأميرلتشملعضويتهوازدادت،الفروسية

الملكويكون.الأجانبالحكاموبعض،الأولجورج

.هذهالشرفرتبةدرجاتأسمىفيالإنجليزي

والربطة.جورجونجمةوالشريطالياقةعلىتحتويالفروسيةسلمشارات
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العربعندالعلومانظر:.الموسيقيالسلم

الموسيقىبمالموسيقىبمالمفتاح(بمالأصوات)الفيزياء:والمسلمين

وألوانها(.العربيةالموسيقيةالنوتة)أصولالعرس!

اهـ،381-)1312خليفةالحمدبنسلمان

على،بنعيسىبنحمدبنسلمانأم(.4918-619

الحكمتولىفيها.ووفاتهمولده.البحرينحاكم،خليفةال

حيث،عهدهفيالبلادوازدهرتأمأهـ،361429في

الصحية.وبالخدماتوتوسيعهاالمدارلرببناءسموهاهتم

وافراقسطاالبلادفنالتالوطنىالاقتصادعهدهفيوتطور

تولىلماسموهكان.المجالاتمنكثيرفىالتحضرمن

فأخذالمسؤوليةموضعفىالح!كامقاليدحمدالشيخوالده

وترأس،الحكومةإدارةمنكبيرجانبتحملعاتقهعلى

والمحاكم.القاصرينأموالإدارةمثلالدوائرمنعددا

إدارةفىالقياديةالمراكزالمواطنيحتلأنعلىوعمل

أضقيةاالشربمياهبإيصال-اللهيرحمه-واهتمالبلاد.

بالمشاريعاهتمكماالبلاد.وقرىمدنإلىوالكهرباء

والزراعية.والبلديةالعمرانية

بريطاليكاتب(.أم-)479رشلىيسلمان

الثانيةروايتهنالت.أ!نديةاالقارةشسبهمنأصلهمعاصر

.م8191عامفىبروكرجائزةالليلمنتصفأطفال

أخاريخية،اوالوقائعوالأفكاربالألفاظرشديشلاعب

أثارتوقد.الهنديةالقارةشبهمنرواياتهأحداثويستلهم

الدولفيواسعةمعارضةام(099)شيطانيةاياتروايته

والثوابتالمبادئعلىلتهجمها،الإسلاميةوالمجتمعات

عامفيبإعدامهفتوىإيرانوأصدرت،الإسلامية

يظهرولمنفسهرشسديأخفىالتاريخذلكومنذ.أم199

الغربفيالجهاتبعضوتنظمنادرا.إلاعاملقاءأيفي

وتطالبالتعبير،حريةعنتدافعلاخر،حينمنحملات

خجلالأخرىرشديأعمالوتشمل.الفتوىبرفعإيران

وبحرهارونأم(؟)879النمرابتسامةأم(،)839

اخرام(بم)499والغربالشرقأم(بم)099القعص

المغاربة.آهات

فيالتاريخودرسبالهند،،بومبايفىرشديولد

فرقةضمنكاتباتخرجهبعدوعمل،كمبردججامعة

.السبعينياتفىمسرحية

م(.656؟-هـ،36-؟)الفارسيسلمان

أصله(،طيبة-)شربالمدينةسكانمنأنصاريصحابي

والموصلالشامبلادإلىسلمانرحل.أصبهانمنفارسي

واتصلإليهايطمئنعقيدةعنبحثاوعموريةونصيبين

.لرهبانبا

ضالته،يجدواليهود،ولموالرومالفرسكتبقرأ

كلببنيمنركبلقيهطريقهوفي،العرببلادوقصد

إلىالمقامبهوانتهىيهوديرجلإلىوباعوهفاسترقوه

بالزراعة.يعملالمدينة

جاءءيطالرسولهجرةتمتولماعثهمرالنبىبخبرعلم

فتيقنوالإنجيلالتوراةفيعليهاطلعمماأوصافهوتحرىإليه

غزواته.فيوشاركولازمهبهفآمن،نبوتهمن

ظ!س!الرسولآخىالإسلامعنهاللهرضياعتنقأنبعد

علىمالكهوكاتب(مالكبن)عويمرالدرداءأبىوبينبينه

!سط:اللهرسولوقال،النخيلبغراسيتعلقمع!تجممل

.الرقمنتحريرهوتمبالسخل"لمأحاك!اأعينوا

العقل،رأجح،الجسمقويعنهاللهرضىسلمانكان

أيضاسميتالتىالأحزابغزوةفيالخندتبحفرأشار

فيه.وشارك،السببلهذاالخندقبغزوة

مؤمنافيهاوظلالمدأئنعنهاكرضيعمرالخليفةولاه

وهووكان.بهتصدقعطاؤهخرجإذاوكانمتواضعأ.

كعسبمنويعيشالشعير،خبزويأكل،الخوصينسجأمير

كللا!.للنبي!د!ا06،عمهاللهرضىروى،.يلىه

.غزوة،الخندق:أيضاانظر

السدماني.عبيدةانظر:.عبيدةالسلمالى،

م(.496؟هـ،74؟)الأكوعبنسلمة

.لجدهلقبوالأكوع،الأسلميمشانبنعمروبنسل!ة

رسولفيهاوبايع،الرضوانبيعةحضرمشهور.صحابي

!لإم!اللهرسولمعغزا.الموتعلىمراتثلاثص!مم!الله

فيإفريقيةغزاممنوهوسرايا.تسعفىوبعثسئكزوات

منوخرجالناساعتزلحديثا.77روى،عثمانأيام

المدينةإلىعادلكنه.عثمانمقتلبعدالربذةإلىالمدينة

فىوأخبارهعداء،كانفيها.وماتأيامبثلاثةوفاتهقبيل

شجاعته.علىتدلكثيرةالمغازي

؟أهـ،4-.؟)المخزوميديناربنسلمةأبو

الأعر!،حازمأبو،الخزوممطديناربنسلمةأبوم(.757-

زاهداعابداالحديثكثيرثقةمحدثاكان.فارسمنأصله

الساعديسعدبنسهلعنروى.المدينةلأهلقاضياوكان

سلمةوأبيالمسيببنوسعيدحنيفبنسهلبنأمامةوأبي

وغيرهم.رومانبنويزيدالمكبربنومحمدعبدالرحمنابن

بنوعبيداللهالزهريشهاببنمس!مبنمحمدعنهروى

عيينةبنوسفيانالثوريوسفيانأنسبنومالكعمر،

الخليفةدعاه.وغيرهمسلمةبنوحمادزيدالنوحماد

حاجةلهكانإن:وقالفأبىإليهعبدالملكبنسليمانالأموي

المنصور.خلافةفيمات.حاجةإليهفماليأناوأما،فليأت
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642هـ،49-)22عبدالرحمنبنسلمةأبو

.الزهريعوفبنعبدالرحمنبنسلمةأبوم(.713-

ثقة،محدث،العلمغزيروثقاتهم،التابعينأئمةكبارمن

عنروى.الستةالكتبأصحابلهأخرج.الحديثكثير

زيد،بنوأسامةالدرداء،وأبي،الأنصاريقتادةأبي

كعب،بنوربيعةهريرةوأبيوثوبانثابتبنوحسان

عنهروى.الصحابةمنوغيرهم،سفيانأبيبنومعاوية

بنومحمد،الزهريشهاببنومحمدالزبير،بنعروة

بنوعمرو،الشعبىوعامر،المقبريوسعيد،التيميإبراهيم

فىقاضياعملكثير.وغيرهم،عقبةبنوموسىدينار،

عده.سفيانأبيبنلمعاويةالعاصبنسعيدوليهالماالمدينة

ابنوهوبالمدينةتوفي.السبعةالمدينةفقهاءمنبعفمهم

سنة.وسبعيناثنتيهط

م(.973-؟أهـ،21-؟)كهيلبنسلمة

محدث.الكوفييحيىأبو،الحضرميكهيلبنسلمة

منوفياتهمسنواتتأخرتمنبعضعنروى.ثقةمكثر

الطفيلوأبى،البجلىعبداللهبنجندب:أمثالالصحابة

بنوهبجحيفةوأيأوفىأبيبنوعبداللهواثلةبنعامر

غفلةبنوسويدوهببنزيدعنروىكما.عبدالله

النخعىيزيدبنوعبدالرحمنالتيمييزيدبنوإبراهيم

سلمةوأبيجبربنومجاهدالشعبيوعامرجبيربنوسعيد

مسروقبنسععيدعنهروى.وغيرهمعبدالرحمنابن

بنوشمعبةالأعمشمهرانبنوسليمانسفيانوابنهالثوري

قال.وغيرهمسلمةبنوحمادالمعتمربنومنصورالحجاج

منوهو.الحديثفيثبتثقةتابعيكوفي:عنهالعجلي

يكنلم:مهديبنعبدالرحمنوقال.الكوفيينثقات

الكوفةمنخرج.منهموذكره،أربعةمنأثبتبالكوفة

الستة.الكتبأصحابحديثهأخرج.اليمامةفىفأقام

الرحمنعبدأبوانظر:.الرحمنعبدأبو،السلمي

السلمي.

،أهـ-)341الكزبريالحفارسلمى

أدسةالكزبريالحفارلطفيسلمى(.-أم229

مجالففى.العربيالأدبفنونفيالإنتاجمتنوعةسورية

الأدبيةالمجلاتفيمنهاالكثيرنشرت،القصيرةالقصة

القصةمجالفىولها.الكويتيةالعربيمجلةوبخاصة

زواياأم(،)529حرمان:والرواياتالطويلة

إشبيليامنعينانام(،)669الغريبةأم(،)559

روايتهاوفىأم(.)749ا!لرالبرققالأم(بم)659

وتحليلانعيشها،التيللأحداثدقيقوصفالأخيرة

كلفيالعربيالمجتمععلىوانعكاساتهالأبعادهاجريئا

بطللسانعلىالفصولأحدفيتقولوهى.مكان

حلاوتهالمرالبرتقالإلىتعودانأمانيناوجل:الرواية

أصحابهإلىالحقليعودفلسطينعنالاحتلالبزوأل

السيرةمجالفيئولها.النفوسمنالمرارةآثاروتزول

ميأم(؟)969ونبوغحبصاند:جورج:الذاتية

وهىام(،879،ام)979النبوغمأساةأوزيادة

زيادةمى،زيادةميإلىجبرانخليلجبرانرسائل

مأ049أ-219تنشرلمرسائل:عصرهاوأعلام

معالحكمفىبدقةهذاعملهاويتصفام(.)829

المادةفهمفىوالتعمقالموضوعبجوانبالإحاطة

المدرولممة.

و!طأم(719)الأفدلسظلالفيأيضا:ولها

م(.1691،0991)متفوقاتنساء،محاضرات

المنفردةالوردةمنها:بالفرنسيةقصائدولها

أم(.)669الأمسعبيرأم(؟)589

فيصلالملكجائزةالكزبريالحفارسلمىحازت

الأدبأعلاممجالفيام599هـ،أ514عامالعالمية

الأنوارأبومحمدمعبالاششراكوذلك،الحديثالعربى

منوكلاهماالسكوتسيدأحمدوحمديعليمحمد

مصر.

يعارضإذ،العنفبهالقائلونيرفضمذهبالسلمية

نأبيد.كافةالحروبأومعينةحروباالسلميينمعظم

حتى-برمتهالعنفمعارضةتعنىالدقيقمعناهافيالسلمية

تسمىف!ولذلك-النفسعندفاعاكانولو

اللامقاومة.

مصطلح،الفرنسيالدولةرجلأرنود،أميلوضعوقد

الدوليالسلاممؤتمرفىأم109عاممرةلأولالسلمية

أفكاربذلكيصفوكانبأسكتلندا.جلاسجوفىالعاشر

الدوليالقانوناستخدامعلىيلحونكانواالذينأولئك

.الدولبينالنزاعاتلتسوية،القوةمنبدلا،والدبلوماسية

أخذام(،189-191)4الأولىالعالميةالحربوفي

،المتحدةوالولاياتبريطانيافيلاسيماآخرمعنىالمصطلح

،الحروبلكافةالمعارضةلتشملالكلمةاتسعتحيث

وقدبعينها.لحروبأوا!لطلقة،السلميةمسمىتحت

العالميةالحربفيالاشتراكالسلميةالجماعاتعارضت

لىالذينأولئكأي-المتحرجينالمعارضينوساندتالأولى

انظر:.الحربأثناءالسلاحبحملضمائرهملهمتسمح

المتحرج.المعارف!

البوذيةمثلكثيرةومعتقداتبدياناتالسلميةارتبطت

بقىعشر،السابعالقرنومنذ.والنصرانيةوالهندوسية



السلوة66

المعتقد.بهذاارتباطاالدينيةالمجموعاتأكثرالكويكرز

فييرولى،السلميينمنال!صثيرإنالكويكرز.انظر:

تبعاويؤكدون،الإنسانلكرامةامتهاناالقوةامحتخدام

.المدمرةوآثارهاالحربمنطقيةعدملذلك

الحربينبين،العشرينالقرنوثلاثينياتعشرينياتوفى

فيالمطلقةاسملميةأنصاركون،والثانيةالأولىالعالميتين

.للحربمناوئةقويةحركاتالمتحدةوالولاياتبريطانيا

العالميةالحرببعدالمتحدةالأمتنطمالسلميونمعاندوقد

ومنذ.أم459عامأوزارهاوضعتالتيالثانية

الأوروبيونالسلميونرفع،العشرينالقرنخمسينيات

ب!!يةالنووالأسلحةسباقضدالاحتجاجاتمنلمسلسلة

،المتحدةأ!لاياتافيأما.الحتميوعيةأسدولواالغربيةالدول

فيتنامحربضدالمعارضةقيادةفيالسلميودساعدفقد

أم(.1-759)579

أخعييراتحقيقفيأيضاالسلميةالأساليباستخدمت

الهنديالنضالقائد،غانديموهنداسنظم.اللاجتماعي

للقوانينسلمياعصيانابريطانيا،منالاستقلاللنيل

منهجأصبحوقد.عادلةغيرأنهايعتقدكانالتىالبريطانية

انظر:الساتياجراها.أوالسلميةبالمقاومةمعروفاغاندي

وستينياتحمسينياتوفي.كرمشندموهنداس،غاندي

مري!!الأالمدنيةالحقوققائدالمشخدم،العشرينالقرن

لتحقيهتسعياغانديمنهجالأصغر،كنجلوثرمارتن

لوثرمارتنكنج،انظر:الأمري!جين.للسودالعدالة

الاديسمىأسذياالأسلوبهذأاستخدموقدالأصغر.

منرئيسيةوبصفة،أخرىأماكنفيعنفغيرفيالعمل

الأقليةحكممنالحريةلنيليسعونكانواالذينالسودقبل

عامبحلولذلكفيونجحواإفريقياجنوبفيالبيضاء

.ام499

محكمعال!!سضتيأوخشبىأسطوانيمبنىالسلوة

تستخدمالتي،المفرومةالخضراءالنباتاتلتخزينالإغلاق

إمدادعملية،للمزارعينالسلوةوتمسهل.للدوابعلفا

وكانت.العامطوالالعصارةكثير،رطببعلفالدواب

خلالقليلاحليباتعطيالسلواتاخترااعقبلالأبقار،

ويستخدم.للأكلأخضرعشباتجدلالأنهاالشتاء،فصل

وأ،المفريةالمادةوتعرف،النباتاتلتقطجعالالاتالمزارعون

فيالمحفوظ)الحلفالمكمورأوالملطمورالعلفالمقطعة

أعلىإلى،المحفوظالعلفبدفعالالاتوتقوم(.السلوة

الشاميةالذرة،المزارعينمنالعديدويستخدم.السلوة

ماوإذا.السلوةفيمحفوظاعلفا،بالعصارةالغنيةوالذرة

فإن،سليمةبصورة،السلوةفيالمحفوظالعلفتعبئةتمت

داخلالعلفيتلفولا.الخارجإلىسمينفثالهواءكل

يعيشلا،العلفتلفيسببالذيالعفنلأن،السلوة

التيالكيميائيةأخغييراتاأنكماالهواء.وجودبدون

أيضاتساعد-بالتخمروتعرف-المحفوظا!لفافيتحدث

المنتجةالأحماضتساعدوكذلك.التعفنمنععلى

المزأرعونيقوموربما.الفطرياتنمومنععلىأضخمر،با

الكبريت،أكسيدوثاني،الهيدروكلوريكحمضبإضافة

للعلفأخرىأحماضأو،الصوديومكبريتاتوثاني

سكراأونشايحمللاالعلفكانإذاأضلفامنلتحفظه

المولاساستخدامويمكنالتخمر.لعمليةكافيهبدرجة

البقوليةالنباتاتلعمل،الأرضيةالحبوبأوالسكر(،)دبس

فيالمحفوظالعلففى(القرنيةالثمارذات)النباتات

بدءفىيساعدكافئاسكراأونشاتحمللأنها،السلوة

التخمر.عملية

تغطىحفرةشكلفيالأولىالسلواتكانت

السلواتبناءفيالمزارعونبدأ،ذلكوبعد.بالألواح

زواياولكن.الأرضسطحفوقالشكلالمربعةالخشبية

أمرابإحكاموتحزيمهاالعلفرزمتعبئةجعلتالسلوة

منكثيراويتلفداخلها،إلىالهواءينفذحيثمستحيلا،

الأمريكيالزراعىالعالمقامأم،882عاموفى.العلف

العلفضغطتقاومأسطوانيةسلوةببناء،كنجفران!طين

السلواتتبنىواليوم.أفضللصورةلاحكامالمعبأ

منتبنيوهي.العالمأنحاءكلفيالمرتفعةالأسطوانية

والالواحالطفلىالفخاريوالقرميد،أ!وبواالحجر

وتستخدم.الخشبيالطابوقأو،والخرسانيةالمعدنية

،باحكاموالمغلقة،بالزجاجالمبطنالفولاذذاتالسلوات

يستخدمالتيالمناطقفيواسعةبصورةالهواءدخوللمنع

السنة.طوالاسملواتهدهالمزارعونفيها

على،السلواتمنالأخرىالأنواعوتشتمل

السلواتأو،المحصنةالغرفأو،الخندقذاتالسلوات

بحفر،الخندقيةالسلوةعملويتم.الشكلصندوقية

بلوحيغطىثمومن،بالعلفيملأكبير،خندق

فوقالغرفةشكلعلىالسلوةوتبنى.ثقيلبلاستيكي

خردممانية،أوخشبيةجوانبلهايكونماوغالئا.الأرض

،السلوةوتبنىمفتوحا.أحدهماأوطرفاهايتركوربما

خشبية.وجوانببأعمدةالأرضفوقأيضا،الصندوقية

هذهمنبنفسهاالعلفتتناولأن،وتستطئالمواشي

.السلواتمنال!نواع

وأبتجميع،المؤقتةالبلاستيكيةالسلوةصنعويمكن

علىيوضع،بلا!شيكيلوحعلى،حفظهالمرادالعلفتحزيم

،ثانبلاستيكيبلوحالرزمةأوالحزمةتغطىثم،الأرض

كله،الهواءلإزالةالهوأء،تفريغمفمخةتقومأنوبعد

الماء.أوالهواءلمئتسربتماماأغلقاقداللوحانيكون
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منكبيرةلمجموعةاسمالسلورسمك.سمكالسلور،

يطلقالشواربمنأزواجأربعةأوزوجانلهاالأسماك

سمكيختلف.القطشسواربوتشبهالسربكاسمعليها

لهليسأنهفيالأخرىالسمكأنواعمعظمعنالسلور

علىحادشوكلهاسحلورسمكمنوالعديد.حراشف

جسمالشوكهذايطعنعندما.خياشميمهمنبالقربظهره

وسيلةيستخدموهوجسيماأذىيسببفقداخرحيوان

السلورفصائلبعضوتعرفالأعداء.ضدللدفاع

بصفائحمغطاةأجسامهلأنالمصفحبالسلورالاستوائية

قرنية.أوعظمية

معظمهايعيع!السلورمننوع2).00منأكثروهناك

السلوريوجد.المحيطاتفيبعضهاويعيمقالعذبةالمياهفى

جانبوفيوالبركالبحيرأتفيالعذبةالمياهفييعيشالذي

الأنهارمجاريسلوروهناك،الجريانالبطئةالنهيرات

السلوريتغذي.الجريانسريعةالمياهفييعيشالذيوالسلور

،والحشراتالضفادعمثلالمائيةالحيةالكائناتمنبالعديد

.الأخرىالأسماكالكبيراسملورويأكل

الأوروبيالسلورأنواعهوأكبراسملور،حجميختلف

منأكثريزنوقدأمتارثلاثةمنأكثرإلىطولهويصل

السلورئربى.الشواربمنأزواجأربعةأوبزوجينعادةيمتارالسلور

السلورويوجد.المنزليةالمائيةالأحياءأحواضفيالصغيرالزحاجي

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيالمسيسيبينهرواديفيالأزرق

مترادفةعظميةصفائحبوساطةأعدائهمنلفسهالمصمحالسلوريحمي

بعض.فوقلعضها

الصغيرالزجاجيالسلورفإن،عكسهوعلى.اكجم08

فىبعفالناسبهويحتفظ.فقطسمأ.إلىينمو

.أحواض

غيروعاداتبخصائصالسلورأنواعبعضيتميز

مثلوبعضها،ظهرهعلىمنكفئايسبحفبعضها؟عادية

سلورهناك.قويةكهربائيةصدماتيرسلالرعاشالسلور

إدىالكانديروسلوريسبح.ونحيفطويلوهوالجريت

بأشواكهخياشيمهاويمزقالكبيرةالأسماكخياشيمداخل

المحيطاتسلورذكرويحمل.ضحيتهدمويمتص،الحادة

يفقس.حتىيأكلهولافمهفىبيضه

نأالمداريةآسيافييعيشالذيالسيارالسلوريستطيع

تدفعوهيآخر،إلىالماءمنجزءمن،الأرضفوقيتحرك

القويةالأماميةزعانفهاوتستعملبذيلهاالأرضعلىنفسها

منالنوعهذاويتميزجسمها.منالأمامىالجزءلرفع

تساعدهإضافيةبأعضاءيتمتعأنهإلاخياشيملهبأنالسلور

الشواطئإلىعادةالسيارالسلورهذاويخرج.التنفسعلى

تجاريةبصفةالأنهارمجاريسلورتربيةوتتم.ليتغذىليلا

المتحدةالولاياتأنحاءبعضفىالأسماكلتربيةمزارعفي

غذاء.لاستخدامهالامريكية

الأنهار.قد:أيضاانظر

مستقلةأصبحتأوروباأواسطدولمندولةكياسلوظ

وأوكرانياشمالأ،بولنداتحدها.أم399ينايرأولفى

عامومنذ.غرباوتشيكياوالنمساجنوبا،والمجرشمرقا،

منكلكانتأم،299سنةديعسمبر31حتىأم189

باسمعرفتأكبردولةفيشريكينوتشيكياسلوفاكيا

ما989عامحتىأم489عامومنذتشيكوسلوفاكيا.

شميوعية.حكومةتشيكوسلوفاكياحكمتولت

مدنأكبروهىبراتيسلافا،فهيسلوفاكياعاصمةأما

سلافيشعبمنالبلادسكانمعظمشكونسلوفاكيا.

حواليسلوفاكيافىويعيش،السلوفاكيدعىالأصل

.مجري000.006

الحكمنظام

البرلمانفيهيقومديمقراطيبحكمسلوفاكياتتمتع

بسن،الوطنيالمجلسيسمىواحدمجلسمنالمكون

عددهميبلغالذينالمجلسأعضاءوينتخب.البلادقوانين

لفترةللمجلسعضوشهموتستمر،الناخبونعضوا051

الدولة،رئاسةالجمهوريةرئيسيتولى.سنواتأربع

خمسمدتهارئاسيةلفترةالبرلمانبوساطةانتخابهويجري

رئيستعيينمسؤوليةالجمهوريةرئيسويتولى.سنوات

رئيسيكونماوعادة.الحكومةرئالممةيتولىالذيالوزراء

.البرلمانفيالمقاعدأغلبيةلهالذيالحزبرئيسهوالوزارء
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سلوفاكيا

سرلعهطرقصحس

أحرىطرق--

حديديةلسككاسكا

وط!يةعاصمة!

أحرىد6وبامدر

ادولبةالحدودلىمرحغاليستالحريطةهذه

بناءالوزراءمجلسيعينالجمهوريةرئيعرفإنوكذلك

بمساعدةالوزراءمجلسويقومالوزراء.رئيصتوصيةعلى

وشمئرئيس،الحكومةأعمالتنفيذفيالوزراءرئيص

الحكومة.فيتنفيذيةبسلطةالوزراء

وأكثرسلوفاكيا.فىنشطةممياسيةأحزابعدةهناك

سلوفاكياأج!صالحركةشعبيةالسياسيةالأحزاب

الحزبوأما.الوسطيسارجماعاتيموتقف،الديمقراطية

حليفةوهوالديمقراطياليسارحزبفهوالقويالثاني

أعلىالعلياالمحكمةوتعتبر.السلوفاكىالشيوعىالحزب

البلاد.فيمحكمة

،جندي05).00حواليسلوفاكياجيشتعدادلمجلغ

قدرهاخدمةفترةيقضيأنهؤلاءمنواحدكلوعلي

نأفلهنالنساءأما.عشرةالثامنةسنبلوغبعدشهرا21

رغبتهن.حمسبالجنديةفييتطوعن

السكان

السلوفاكيونيشكل.واللغاتالعرقيةالجماعات

الأكثريةفيبعدهمويأتيسلوفاكيا.لممكانأغلبية

أيضاوهناك.مجريأصلمنالمنحدرةالجماعات

الأوكرانيونمنهاسلوفاكيافيتعيشأخرىأقليات

أما.والروسوالبولنديونوالغجروالألمانوالتشيكيون

ولكن.السلوفاكيةاللغةفهيالبلاد،فىالرسميةاللغة

والمجريةوالألمانيةالتشيكيةباللغاتيتحدثمنهناك

الرومانية،اللغةيتحدثونفإنهمالغجرأما.والبولندية

الفارسية.الهنديةاللغاتمجموعةمنتتشعبلغةوهي

إلىبرزأم،989سنةفيالشيوعيالحكمنهايةومنذ

المسائلحولالمجريةوالأقليةالسلوفاكبينالتوترالسط!ح

واللغوية.الثقافية

مدنفيالسلوفاكيينمعظميعيش.ا!لعيشةأكلاط

الترتيبعلىالكبرىالمدنوتأتي.صغرىوأخرىكبرى

وترنافا،وكوشيتسىبراتيسلافا،:وهىحجمهافىاضالىا

المساكن،قلةسلوفاكياوتعانيوزلينا.وبريسو!ونترا

عالية.سكنيةبعماراتشققفيالمدنأهلمنكثيرويقيم

مساكنفيتقيمفإنهاالريففيتعيشانتيالعائلاتأما

فىالمعيشةمستوىويرتفع.الواحدةللأسرةمعدة

كانتالتيالأوروبيةالأقطارمنغيرهاعنسلوفاكيا

سياراتالعائلاتمعظموتمتلك.قبلمنشيوعية

العائلاتمنولكثير.وغسالاتتلفازوأجهزةوثلاجات

عطلاتلتمضيةالريففىأكواخالمدنفيتقطنالتي

فيها.الأسبوعنهاية

علىمفروضةكانتالتيالسياسيةالرقابةر!أدى

الجريمةزيادةإلىالشيوعىالحكمبعدالحدودوفتحالبلاد،

مشكلاتوالماءالهواءتلوثويشكل.الخدراتوتعاطي

البلاد.أنحاءمنكثيرفىكبيرة

البرندزوفيهوجبةتشكل.والشرابالطعام

الوجبةوهذهسلوفاكيا،فىتقدموجبةأهمهالوسكي

.الأغنامحليبمنالمستخرجالجبنمعالم!صونةمنتتكون

السلوفاكبنشمهيةإلىالمحببةالاخرىالوجباتبينومن

المتبلالمرقمنتتكونالتي)المجرية(الهنغاريةالأطعمةتلك

الأطعمةمنأخرىتشكيلةمعجولاشعليهيطلقالذي

المتبلة.النكهةذات
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وفي.رئيسيوصناعيتقاليمركزوهيسلوفاكيا،عاصمةبراتيسلافا

يعودالتيالمبانيمنوعيرهاالكساشسكبيرعددالقديمالمديةقطهاع

اطيلاديير.عشروالخامسعمنرالرابعالقرنينإلىتاريحها

منمختلفبعددالسلوفاكيالشعبيتمتع.الترويح

لمشاهدةمنهمكبيرعددويذهب.الترفيهيةالأنشطةا

الرياضيةالألعابمنوغيرهاالقدمكرةمباريات

المحببةالرياضةمن!يالتزلرياضةفإنكذلك.الأخرى

المدنسكانبعضيقضيماوكثيرا.النفوسإلى

مشاهدةفيأونوادفيأصدقائهمبصحبةأمسياتهم

مسرحية.أوأوبرأأوموسيقىسماعأوباليها!متعراض

المشيورياضةالتخييمحياةالعائلاتمنكثيروتعشق

.الجبالوتسلق

الرومانيبالمذهبسلوفاكياسكانمعظميدين.الدين

الكنيسةأصحابمنكليبديهنشاطوهناك.الكاثوليكي

والبروتستانتية.الأورثوذكسية

فىالرشدسنبلغمنكليكونيكاد.التعليم

الأطفالمنويطلب.والكتابةالقراءةعلىقادراسلوفاكيا

التعليمفىأعوامثمانيةلمدةالمدارسفيتعليمهميتلقواأن

سلوفاكياجامعةأما.الثانويالتعليمفىوعامينالابتدائي

96سلوفاكيا

وهناكبراتيسلافا.فيكومينيوسجامعةف!الكبرى

وترنافا.كوشيتسيفيأخريانجامعتان

ولعلسلوفاكيا.فيعتيقةتقاليدالشعبيللفن.الفنون

هوالمجالهذافيهناكالفنيةالنزعةذوويصنعهماأهم

والأواني،الزجاجعلىالمرسومةالفنيةواللوحاتالسلال

منازلالمناطقمنكثيرفىوتوجدالمحفور.والخشبالخزفية

المعمارأنواعمنذلكوغيرفنيةرسوماتذاتخشبية

لتغطيالفنيةالأعمالهذهوتمتد.الأهالىيصنعهالذي

سلوفاكيا.شرقيفىالواقعةالاوكرانيةالقرىبعضأيضا

والمناخالسطح

الغربيالفرعمنجزءاسلوفاكياأراضيمعظميغطى

والبيضاءالصغرىكارباثيانجبالوتغطي.كارباثيانلجبال

سلسلةوهناك.الغربيةوالشماليةالغربيةسلوفاكيامعظم

حدودمنجزءبامتدادتمتدالعلياتاتراستسمىجبال

بجبلسلوفاكيافيقمةأعلىوتعرف.الشماليةالبلاد

وتقع،م2)665ارتفاعهاويبلغ،ستيتجيرلاكوفسكي

بمنظرتتمتعالمنطقةهذهكانتولما.السلسلةهذهفي

قدبلللنفوسمحببةسياحيةمنطقةأصبحتفإنهاج!يل

عاما.متنزهاجعلت

الغربية،الجنوبيةسلوفاكياالدانوبمنخفضاتتشكل

حدودايصبححيثجنوبيهافيالدانوبنهرويجري

زرأعيةمنطقةالمنخفضةالأراضىهذهوتمثل.للإقليم

خصبة.

موجزةحقائق

تيسلافا.برا:صمةلعاا

السلوفاكية.:الرسميةاللغة

سلوفاكيا.حمهورية:الرسميالاسم

كم،814الغربإلىالشرقمن:مسافةأبعد2كم350/94:اللساحة

كم.902الجنوبإلىالمتممالومن

فوقم2)655ستيتحيرلاكوفوسكي:ارتفاعأعلى:الارتفاعات

البحرسطحمستوىفوقم49:ارتفاعأدنىالبحر،سطحمستوى

المجرية.الحدودعلىبدروخ!رمنبالقر!

نسمة.381.5لأ...:أم169أعامالسكادتقديرات:السكان

لسنةالسكانيالإحصاء20سحمةاكمأ"9:السكانيةالكثافة

:م2""ألعامالتقديرات.نسمة.268)3595:أم199

نسمة.""0.951/5

الشامية،والدرة،والمواشيالشعير،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

!ك،السيما:عةلصناا0لقفوا،لسكرابنجرو،طساجطاوا

والحديد،النفطيةوالمنتجات،والآلات،الكيميائيةوالمنتجات

.الحجرىالفحم:التعدين.والأسلحةوالفولاذ،

تاترا.فوقيضيءالبرق:الوطنىالنشيد

ال!:،الصغرىالوحدةلمعرفةالكورونا.:الأسا!سيةالوحدة:العملة

النقود.
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أراضىداخلسريانهافيأنهارعدةتتعرج

الدانوبنهرالمتعرجةالانهارتلكلينومنسلوفاكيا،

التنوبشجرويغطي،فاهونهرهرونونهرهورناد،ونهر

هذهجبالمنكثيراالراتينجيةالأشجارأنواعوبعض

والزيزفونالبتولاوشجروالبلوطالزانينموكماالبلاد،

المنخفضة.المناطق

ي!م015-بينسلوفاكيافيالحرارةدرجةوتتفاوت

أجلادافيالأمطاروتهطليوليو.شهرفيم52و.يناير

الجليدأوالأمطارمنلمممأ.و.06بينيتفاوتبماسنويا

الرطوبة.أنواعمنآخرنوعأيأو

الاقتصاد

وأحضها،زراعيةبلاداتاريخهامدىعلىسلوفاكياكالت

جعلتوقد.الصساعةإلىانتقلتأصشيوعياالح!صهـاخلال

اقتصادتشيكوسلوفاكياتحكمكانتالتيالشيوعيةالحكومة

حميعإدارةوتولت،أم489سنةفيمركزيااقتصاداالبلاد

هذهوركزتالبلاد.فيوالزراعيةالتجاريةالنشاطات

والفولاذ.الالاتصناعةمثلالثقيلةالصعناعاتعلىالح!صمة

فيالأسلحةاصناعةمر!صسلوفاكياوأصبحت

فيلشأتالتيالأحرىاالصماعاتبينومنتشيكوسلوفاكيا.

أصن!ط،اوت!صيرالأحذيةواالسيراميكصناعةمعلوفاكيا

والنسيج.الخامالصناعةوأخشاب

البلادإدارةالتشيكوسلوفاكيةالحكومةتركتأنوبعد

مسياسةوضعفيالحديثةتشيكوسلوفاكياحكامأخذ

فإرالحر،الاقتصمادوفي.الحرةالتجارةعلىمبنيةاقتصادية

جاسبمنكبيرةرقابةأوتدخلدونتعملالتجارة

أضحاريةاالأعمالمنأعدادنشأتوبذلك.الحكومة

البناءميدانفيمعظمهاوكانسلوفاكيا.فيالخاصة

الخدماتصناعاتوبعضالتجزئةوتجارةوالصناعة

الأعمالمنكتيرافإنذلكإلىوبالإضافة.الأخصى

بلغتقدو.خاصةأعمالإلىآلتقدالحكوميةالتجارية

جملةمن%65حواليالخاصةالتجاريةالأعمالنسبة

أدىقدالاقتصاديالتغييرهذاأنغير.التجاريةالأعمال

كترةالصعوباتتلكلينومنسلوفاكيا.فيصعوباتإلى

البلاد.فيالبطالة

مقوماتأهمتعتجروهي.والتصنيعالخدماتصناعة

الخدماتصناعةحقلفىويعمل.السلوفاكيالاقتصاد

البلاد.فيالعاملةالقوىمن%44حوالي

فيالتصنيعحقلفييعملونالذينالعمالنسبةوتبلغ

فيهاالصمناعاتأهموتعتبر.33%حواليسلوفاكيا

المفطومنتجاتوالآلاتالكيميائيةوالمنتجاتالسيراميك

البلاد،فيالصناعيةالمراكزأهمأما.والأسلحةوالفولاذ

أمروالصاعة،مارتنممديةمصسعفيتراكتورأجزاءيجمععامل

لىالبلادعمالثلتصأكثرويعملسلوفاكيا.لاقتصادمهم

فىالأسلحةصناعةوتتركز.وكوشيتسيبراتيسلافاف!

مارتن.مدينة

القوىمن%21حوالياشراعةتستخدم.الزراعة

الزراعيةسلوفاكيامنتجاتأهمو!ن.سلوفاكياشىالعاملة

السكر،وبنجراجطاطس،واأصشاميةاأسذرةأوالشعير،

جبالمنالجنوبيةالمنحدراتفيالعنبويزرع.والقمح

أيضا.سلوفاكياجنوبيوفيالمنخفضة،رالعاليةتاتراس

فإنكذلك.فاهنهرواديفيوالتبغأغواكهاوتنبت

.والأغنامالأبقاربتربيةيعتنونسلوفاكيامزارعي

فيالمعدنيةالثروةمصادرأهم.والطاقةالتعدين

والزنك.والمنجنيزوالرصاصوالحديدالنحاسسلوفاكيا

الدانوبنهرعلىأقيمتالتيال!ئهرومائيةالمحطاتوتعتبر

محطاتتوجدكما،هناكالطاقةمصادرأهممن

ونووسلاناوأورافاهورناد،نهرمنح،!فيكهرومائية

تشملفيماسلوفاكياصادراتتشمل.التجارة

أما،والأسلحةوالفولاذوالنفطيةالكيميائيةالمنتجات

فإنهاالإلكترونيةوالمنتجاتالطبيعيوالغازالخامالزيت

بشكلتجارتهافيسلوفاكياوتتعاملوارداتها.أهم

والمجر،وألمانيا،وتشيكيا،النمسامنكلمعرئيسي

وروسيا.،وبولندا

يبلغطرقشبكةسلوفاكيافى.والاتصالاتالنقل

الحديديةالسككأنكما،كمأ03)08حواليطولها

ببعض،بعضهاوالصغرىالكبرىالمدنمنالكثيرترلط

دولي.مطاربراتيسلاشاوفى
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يوميةصحيفة02حواليسلوفاكيافيوتصدر

ملكفإنهاالتلفازمحطةأما.وجريدةمجلة057وحوالي

للدولة.

تاريخيةنبذة

والسادسالخامسالقرنينحواليفى.القديمالتاريخ

نهرمنبالقربالسلافيةالقبائلبعضامشقرت،الميلاديين

بسلوفاكيا.الانيعرففيماالدانوب

منجزءاسلوفاكياأصبحت،م623عاموفي

تاجراحياتهأولفيكانالذيساموأسسهاإمبراطورية

خلالوفي.الفرنجةباسميعرفألمانىشعبإلىينتمي

منجزءاسلوفاكياأصبحت،الميلاديالتاسعالقرن

يدعىحاكمأسسهاالتيالكبيرةالمورافيةالإمبراطورية

ومورافيابوهيمياتضمالإمبراطوريةهذهوكانتموجمير.

ثمتشيكيا.باسمالانيعرففيمارئيسيانإقليمانوهما

سنةالإمبراطوريةعلىوا!ستولتالمجريةالقبائلجاءت

تقاربلفترةسلوفاكياالمجرحكمتثمومنم،709

سنة.0001

فترةعشرالخامسالقرنفيبدأت.المجريالحكم

نبلاءمنكثيرخلالهافرومورافيابوهيميافىدينيةحرب

وفيسلوفاكيا.فيواسشقرواومورافيابوهيميامنالتشيك

النبلاءأحدكانام،453و4381مشةبينماالفترة

وهزمسلوفاكيا.جنوبيمنكبيرةأجزاءيحكمالتشيكيين

وامعتولواأم652سنةموهاكسمعركةفيالمجرالأتراك

وأصبحت.بقليلذلكبعدالمجروشمرقأواسطعلى

المجر.منتبقىلماوالسياسىالثقافيالمركزسلوفاكيا

ضغطتحتالسلوفاككان،المجريالحكمخلالوفى

مجريين،ويصبحواوثقافتهملغتهميتركوالكيمستمر

يحاولونالدينرجالكانعشر،الثامنالقرنبدايةومنذ

بيرنولاكأنطونونجح.السلوفاكفيوطنىانتماءخلق

ابتكارفي،الكاثوليكالرومقساوسةمنوهوالسلوفاكي

الغربية.السلوفاكيةاللهجاتعلىمبنيةأدبيةسلوفاكيةلغة

وهماسافاريكوبافولكولارجانمنكلواستطاع

للغةصيغةيضعاأنالبروتستانتيالمذهبمنسلوفاكيان

ولهجةالتشيكيةاللهجاتتجهـدينكانتالتيالسلوفاكية

حركةنمومنعتالمجريةالسلطاتأنغيرسلوفاكيا.أواسط

كونت،أم867عاموفي.السلوفاكيينبينكبيرةقومية

النمسا-إمبراطوريةأسمعليهااطلقمملكةمعاوالمجرالنمسا

المجر.

-191)4الأولىالعالميةالحربنهايةوفى

واتحدوالمجر،-النمساإمبراطوريةانهارتام(،819

المسماةالجديدةالدولةوكونواوالسلوفاكالتشيكيون

اقتصادعلىالتشيكيونوسيطرتشيكولمسلوفاكيا.

يدبانوالسخطالتذمروبدأوحكومتها،تشيكوسلوفاكيا

وازداد،التشيكيةالسيطرةبسبباسحلوفاكييننفوسفي

.قوةالمتوفةالقوميةللحركةالتأ!د

المجرأجبرتام،389سنةفى.الثانيةالعالميةالحرب

كانتعدةمناطقعنالتخليعلىتشيكومملوفاكيا

كوشيتسي.مدينةذلكفيبمامجريةأغلبيةتسكنها

وفيوالمجر.سلوفاكيابينالحدودعلىالمناطقهذهوكانت

تهديداهناكأنسلوفاكيارأتعندما،أم939مارس41

سلوفاكياأعلنتوالمجر،وبولنداألمانيابينالبلادبتقسيم

الرومانيالراهبتيسوجوزيفواختير.استقلالها

تشيكوسلوفاكياالألمانالجنودواحتلرئيسا.الكاثوليكي

الألماني.النفوذتحتسلوفاكياووقعت،التالياليومفي

عاموفى.أم939!مبتمبرفيالثانيةالعالميةالحربونشبت

السلوفاكيةالمقاومةجماعاتمنعددحارب،ام449

الوطنية.السلوفاكيةالثورةمنكجزءالألمانيةالسلطات

بعدلعسلوفاكيا،أصبحتأخرىومرة.الشيوعيالحكم

منجزءاام459سنةالثانيةالعالميةالحربنهاية

معوالتعاونالخيانةبجريمةتيسووادينتشيكوسلوفاكيا.

المسؤولينكبارمنعددوعوقبششقا،أعدمثم،الألمان

منعددكانأم،489سنةحتىأم459سنةومنذمعه.

السياسيةالأحزابمنوغيرهمالشيوعيالحزبأعضاء

ائتلافية.حكومةفيتشيكوسلوفاكيايحكمونالأخرى

سياسيةأزمةالشيوعيوناختلق،ام489فيولكن

ذلك.بعدالحكمعلىوأستولوأ

منكثيرأخذالقرنهذامنالستينياتأواخروفى

إقامةفيالمثقفينوبعضالشيوعيالسلوفاكيالحزبقادة

ا!كةقيادةوتولى.الشيوعيالنظاملإصلاححركة

رئيساوأصبحالسلوفاكمنكانالذيدوبشيكألكسندر

.أم689ينايرفيالتشيكوسلوفاكيالشيوعىللحزب

قامت)السابق(السوفييتيالاتحادقواتبعضأنغير

وتولىام.689أغسطس21فيتشيكولمملوفاكيابغزو

جوستافالتشيكوسلوفاكىالشيوعيالحزبرئاسة

سنةإبريلفيوذلك،السلوفاكمنأيضاوهو،هوساك

.أم969

والسلوفاكالتشيكيوندعاأم،989عامنوفمبروفي

منمزيداالمواطنمنحمعالحكومةفىتغييراتإجراءإلى

شهرمضيوقبل.والمدنيةوالاقتصاديةالسياسيةالحريات

أجرلمجطثم،التشيكوسلوفاكيةالحكومةاستقالت،ذلكمن

يونيوفىأبم،469سنةمنذالبلادفيحرةانتخاباتأول

غيرالاحزابفازت،الانتخاباتتلكوفي.أم099سنة

التشريعي.المجلسمقاعدبأغلبيةالشيوعية
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لسةيونيوفىعقدتالتيالبرلمانيةالانتخاباتوفي

أجلمنالحركةالبرلمانمقاعدبأغلبيةفازت،أم299

ميسيار.فلاديميرالحركةهذهويقود.الديمقراطيةسلوفاكيا

الوسط.يسارفيحزبابوصفهامحياسياهذهحركتهوتقف

سلوفا!صياجمهوريتاش!ظتم،3991سنةينايرلأووفي

انتخبفبراير،وفي.تشي!صسلوفاكيامحللتحلاوتشيكيا

.الجديدةللدولةرئيساكوفاكميشالسلوفاكيابرلمان

ح!صومةعنالثقةحجبت،أم499مارسوفي

ولكن.الماليةأهليتهبعدمالرئيساتهمهأنبعدميمسيار

نفسفيأجريتالتيالبرلمانيةالانتخاباتفىفازميسيار

للوزراء.رئيساوعادالعام

المودموعةفىصلةذاتمقالات

!وشيتسيكيودالسلوفاتيسلافابرا

لمجرالحا،لىياكارباتشيكيا

لتشيكحولىا

معظ!يشك!الذيالسلافىالشعبهمالسلوطكيون

أغرناحلالأسلافه!ا،فيهاا!شقرحيثسلوفاكيا،سكان

.الميلاديالخامس

السلوفاكيونكان،الميلاديالتاسعالقرنوفي

المجريونوألحةى.المورافيةاللإمبراطوريةمنجزءايشكلون

وح!صموا،ميلادية009حواليفيبسلوفاكياالهزيمة

وحافظ.التاليةالعشرةالقرونطوالالسلوفاكيين

أصمأنهماالأإ،المجريالح!صمتحت،لغتهمعلىالسلوفاكيون

التاسعالقرنحتىعنهممنفصلكشعبأنفسهميروا

.الميلاديعشر

السلوفاكيةالوطنيةالنزعةتدميرالمجريونحاول

الولاياتإلىالسلوشاحجينمنالكثيروهاجر،الجديدة

سلافيةمجموعةمعالآخرونوعمل.الأمري!صةالمتحدة

دولةتكوينأج!!منالتشيكيةالمجموعةوهي،أخرى

مشةفيتشيكولمملوفاكياجمهوريةوتأسست.مستقلة

لهم،زراعيينعمالأالسلوفاكيينمعظموكان.أم189

اقتصادعلىالتشيكيونوسعيطهر،ضئيلةمعياصعيةتجربة

تمثيلعلىالسلوفاكيونيحصلولم.وحكوماتها،الدولة

وبنهاية.العشرينالقرنلستيسياتحتىالحكومةفيمتساو

دولتينإلىتشيكوسلوفاكياتفككتأم،299عام

و!علوفاكيا.تشي!جاهمامستقلتين

سلوفاكيا.:أيضاانظر

منمصنوعةشفافةمرنةرقيقةاصطناعيةمادةالسلوفار

جدرانمنالأ!عاسيالجزءتؤل!مادةوهيالسليلوز،

كيميائيةبموادالسلوفانأنواعمعظموتغو.النباتخلايا

لتسربومانعاللهواء،ومانعا،للرطوبةمقاومالجعلهخاصة

للالتحامذاتياقابلاالسلوفانيجعلأنبمعنى،الحرارة

الحرارةاستخدامطريقعنأخرىموادلإضافةأوالمحكم

والضغط.

تتطلبالتيالمنتجاتتغليففىالسلوفانيستخدم

طازجة.تظلأنأجلمنوالرطوبةالهواءمنالحماية

والحلوياتتحمصالتيالسلعالمنتجاتهذهوتشمل

ولا،لهلونولاشفافأ!سلوفاناأنواعمعظموالسجائر.

ملم..،.هعنسمكهيزيد

لاستخراجكيميائيةموادالسلوفانصانعويستخدم

يتركثم،الكاويةبالصوداوخلطهالنباتلبمنالسليلوز

مادةلصنع،الكربونكبريتيدبثانيويعالجأصفترةالمزيجهذا

تصنعذلكبعدفسكوز.باسمتعرفسمي!صةلزجةسائلة

ضيقةفتحةداخلتضغطث!ا،سائلةرقا"ششكلفي

إلىيؤديالذيأصكبريتيكابحمضالفورعلىوتعالج

أسطوانة.علىبعدئذويلفأصسلوفاناتصلد

دوينجاكيدعىسويسريكيميائياكتشف

مادةنثرعندماام809عامفىأحسلوفانابراندنبيرج

مقاومةمادةإضافةبغرضمنضدةغطاءعلىفسكوز

منالطلاءأوالصبغقشرباستطاعتهأنهفوجدللصبغ

،أم119عامفي.شفافرقيقلوحشكلفيالقمالق

القرنستينياتومنذ.المادةلإنتاجآلةبرالدنبيرجصمم

البلاستيكمنأضغليفامنتجاتمنافسةأدتالعشرين

اسملوفان.امشخدامتدنيإلىالتكلفةقليلةالأخرىوالمواد

السليلوز.:أيضانظرا

منسياسيام(.أم-599)269جوسلولمحو،

إلىأفضىالذيالصراعفيمهمادوراأدىإفريقياجنوب

للحزبرئيساكانإفريقيا.جنوبفيالديمقراطيةتحقيق

الوطنيللمؤتمرالتنفيذيةاللجنةفيوعضوا،الشيوعي

لجنوبرئيسامانديلانلسونأصبحوعندما.الإفريقي

.للإسكانوزيراسلوفوعينأم499عامفيإفريقيا

والتحقويتواترزراند،جامعةفيالقانونسلوفودرس

نشاطهوبسبب.ام429عامفيالشيوعيبالحزب

ضدصراعهفيالإفريقيالوطنيللمؤتمرالداعمالمكثف

عاميبينسلوفوسجنإفريقيا،جنوبفيالعنصريةالتفرقة

.أم069عامفيأخرىومرةأم589وأم569

عامفىإفريقياجنوبمغادرةإلىسلوفواضطر

وأنجولاإنجلترابينمتنقلاالمنفىفيعاشحيث،أم639

الأركانأصئرئيمسأم859عاموفىوزامبيا.وموزمبيق

أولوكان.الإفريقيالوطنيللمؤتمرالعسكريللجناح

الإفريقي.الوطنيللمؤتمرأضنفيذيةااللجنةفيأبيضعضو
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منحهأنبعدإفريقياجنوبإلىعادأم099عاموفي

العفو.كليركديالرئيس

معوهاجربلتوانيا،أوبيلايفيفيسلوفوجوولد

.ام359عامفيإفريقياجنوبإلىأسرته

أعلنتالوسطىأوروبافيصغيرةجبليةبلادسلوفيئيا

أم189عامسلوفينياأصبحت.ام199عاماستقلالها

التيوالسلوفينبنوالكرواتالصربمملكةمنجزءا

أصبحتام،469عاموفييوغوسلافيا.ذلكبعدسميت

تمثلجمهورياتستمنتتألففيدراليةدولةيوغوسلافيا

إحداها.سلوفينيا

عددقدربينما2،كم692202سلوفينيامساحةتبلغ

ولوبليانا.نسمة0006710.2بنحوام699عامسكانها

الثقافيةالحياةومركزمدنهاوأكبرسلوفينياعاصمةهي

نسمة.3312762سكانهاعددويبلغفيها.والسياسية

الشرقىالشمالفيماريوبورالأخرىالمهمةالمدنومن

كوبر.وميناء

وبقيةتقريباسلوفينياسكانمعظمالسلوفينيونيؤلف

منقليلوعددالمجريينأووالصربالكرواتمنالسكان

.الأخرىوالجنسياتالإيطاليين

حيث،السنةمدارعلىسلوفينياإلىالسائحونيأتي

جميلةوبحيراتللتزلجوأماكنالجبالفىمنتجعاتتوجد

لقضاءالكثيرينتجتذبالساحلعلىمشمسةوشواطئ

بوستويناكهوفلمشاهدةالسياحويذهبفيها.عطلاتهم

ومنأورؤبا.فىالكهوفأكبرمنوهيلوبليانا،قرب

الحدودقربليبيكاقريةالأخرىالسياحيالجذبوسائل

فيالصعيرةقراهاوتتناترأوروبا،قلبتة!يجمليةبلادسلوفينيا

الريفية.المناطق

موجزةحقائق

نا.لوبليا:صمةلعاا

السلودينية.:الرسمةاللغة

سلوفينيا.جمهورية:الرسمىالاسم

الجنوبإلىالشمالمن:مسافةأبعد2،كم692/02:الملساحة

كم.52"الغر!إلىالشرقومن،كمأ06

البحر.سطحمستوىفوقم2)863تريجلاوجبليرتفع:الارتفاع

نسمة،0006210.2ام699لسنةالسكانتقديرات:السكان

سكان%94السكانيالتوزيع،2اكمسسمة89نيةالسكاالكثافة

م1002سنةللسكانالمقدرالعدد،الريفسكاد%هواالمدن

نسمة.0004602

الدرةالكرر،الأبقار،،التفاح:الزراعة:الرئيسيةالمنتجاتالاقتصاد)

،السيارأت:الصنا!كة.القفالسكر،بجر،الأغنام،الشامية

،الحجريالفحم:التعدين.النسيج،المدنيةالسلع،الكيميائيات

الزئبق.،الرصاص

علىالوطميوالدرعوأحمر،وأزرقأبيض:أفقيةشرائط:العلم

.اليسرىالزاويةمنالأعلىالجزءفيوالأزرقالأبيضالشريطين

العلم.:انظر

النقود.:انظر،الصغريالوحدةلمعرفةالتولار.:العملة

هذهاشتهرتوقدالبلاد،منالغربيالجنوبفيالإيطالية

لمدرسةليبيزانرخيولبتربيةعام004منأكثرمنذالقرية

بالنمسا.فيينافيالأسبانيةالفروسية

وجمئأجزاءسلوفينياحكمعلىالشيوعيونسيطر

،ام099عاموحتىام459عاممنذالسابقةيوغوسلافيا

فيهافازالتيالانتخاباتالعامذلكخلالأجريتحيث

أعلنتوقد.النيابيةالمقاعدبأغلبيةالشيوعيينغير

.ام199سنةاستقلالهاالجمهورية

تشريعيةهيئةوهوالوطنيالمجلسيقوم.الحكمنظام

ألمجلسويتألفالبلادقوانينبسنواحدمجلسمنتتكون

.سنواتأربعلفترةينتخبونعضوا09منالوطنى

لاعضؤا04منمؤلفدولةمجلمي!أيضاوللحكومة

مشاريعيقترحونولكنهمالقوانينتشريعسلطةيملكون

ومدةالتصويتإعادةالمجلسمنيطلبونأوقوانين

بانتخابالوطنيالمجلسويقوم.مشواتخمسعضويتهم

يقومكما،سنواتأرلغمدةالحكومةليرأسالوزراءرئيس

،سنواتخمسلمدةالجمهوريةرئيسبانتخابالمواطنون

مواطنولكل.عامةبصورةرمزيايعتبرالمنصبهذاأنغير

التصويت.حقعشرةالثامنةسنبلغ

لهادستورأولأم199ديسمبرفيسلوفينياتبنت

الرأيحريةالدستورويضمن.مستقلةدولةباعتبارها

والدين.والصحفوالاجتماعات

الأحرارحزبسلوفينيافيالسيا!حيةالأحزابأهممن

السلوفينيالنصرانىالديمقراطيوالحزبالديمقراطي



سلوفبنبا74

وحزب(أحزابأربعةمن)اكلافالموحدةوالقائمة

السلوفيني.الشعب

ويقومالعلياالمحكمةهيسلوفينيافيمحكمةوأعلى

.القضاةبتعيينالوطنيالمجلس

رجلألف51حواليمنالمسلحةالقواتتتألف

الثامنةسنيبلغونالذينالرجالاستدعاءويتم،وامرأة

أشهرسبعةلمدةالإلزاميةالعسكريةالخدمةلأداءعشرة

.الطوارئحالاتباستثناءبعدهايسرحون

سكانمن%09السلوفينيونيشكلالسكا!.

السلوفينيةاللغةويتكلمونسلافيأصلمنوهمسلوفينيا،

السيريليةبالحروفوليستاللاتينيةبالحروفتكتبالتي

منكثيرويتكلم.السلافيةاللغاتمنكثيربهايكتبالتي

وأالإيطاليةأوالألمانيةاللغةمثلأخرىلغةالسلوفينيين

أتباعمنالسلوفينيينومعظم.الإنجليزيةأوكرواتيةالصرب

السلوفينيينبعضيوجدكما،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

البروتستانتية.الكنيسةإلىينتمونممن

المناطقفي%()94تقريباالسكاننصفيعيعق

سطوحذاتمنفردةمنازلفيالريفأهلويعيش،الحضرية

عماراتفييسكنونالمدنسكانمنوكثير.منحدرة

حيث،النمساويبالمطبخشبيهوالملإإلسلوفيني.عالية

المشهورةالوجباتومنوالخنازير.العجوللحميفضلون

معيقدمالذيالعجللحموثريداللوبليايةالكتلا-لةعندهم

.والخضراواتالجبن

القراءةسلوفينيافيتقريباالبالغينيستطححميع

ثمانىلمدةالابتدائيةالمدارسفيالاطفالويدرس.والكتابة

فيوتوجد.الثانويةالمدارسفيوأربصنوات،سنوات

العالي.التعليممعاهدمنوكثيرجامعتانسلوفينيا

بريموزويعتبرمجيدونكتابسلوفينيافيظهروقد

،عديدةدينيةكتباآلفوقد،السلوفينيللأدبأباتروبار

القرنخلالالسلوفينيةاللغةإلىالجديدالعهدوترجم

مهماغنائياشاعرأبريزيرنفرانسوكانعشر.السادس

ضمنكانكرإيفانوكانعشر.التاشعالقرنخلالعاش

ومن.العشرينالقرنأوائلفيالقصيرةالقصةكتابأفضل

هينجأندريالعشرينالقرنأواخرفيألمجيدينالكتاببين

وروديسالامونوتوماسكوزماكولمميريليانكرودراجو

سليجو.

السلوفينيين.حياةفيمهمادوراالمهرجاناتتؤدي

بمدينةكورنتيمهرجانيقامعامكلمنفبرايرشهروفي

احتفالاتشكلفيوهوالبلاد،شرقىشممالفيبتوي

الناسويلبس،النصرانيالعهدماقبلإلىيرحباريخها

الحيواناتتمثلالوجوهعلىوأقنعةفراءالمهرجانخلال

.الطقوسبعضبأداءخلالهاويقومون

الأراضيمعظمالجبالتؤلف.والمناخالسطح

نصفحواليالكثيفةالغاباتتغطيكما،السلوفينية

فياليوليانيةالألبجبالسلسلةوتقعالبلاد.مساحة

تريجلاوويمحبلسلوفينيا.منالغربيةالشماليةالزاوية

السلسلة.هذهضمنم2و863ارتفاعهايبلغالتيبقمته

ظباءمثلالصيدحيواناتمنلكثيرماوىالجبالوهذه

الوسطفيالتلالمعالسهولوتمتد.الصغيرةالشمواه

الجزءفييوجدكذلكالبلاد.منالشرقيةالأجزاءوفى

الحجرالحبميبوجصدتمازالتىالكارستمنطقةالأوسط

تتجمعحيثالأرضتحتوالأخاديدالكهوففيهاوتكثر

وتختفيأحياناتظهربحيراتهيئةعلىالأمطارمياهفيها

البحرعلىقصيرساحلىشريطولسلوفينيا.أخرىأحيانا

الأدرياتيكي.

ذإلاخر،إقليممنكثيراسلوفينيافيالمناخيتفاوت

عليهاوتهطلالبرودةقارسالجبليةالمناطقفيالشتاءيكون

موسمأوائلفيالشديدةالأمطارتهطلكما،كثيرةثلوج

المحص،اثناءالجبالوديانفيدأفئاا!ويكون،الصيف

ذإالساحلعلىمعتدلوالجو.المرتفعةالأماكنفيباردا

فيالتجمددرجةتحتالحرارةدرجةتهبطأنالنادرمن

حار.وصيفباردبشتاءسلوفينياشماليويتميزاصشتاء.ا

سلوفينيا

دوليةحدود!

طرق

حديديةلسك

وطنيةعاصمة!

أخرىوبلدا!مدر

اللحرسطحمسنوىصالارنعاع،

!ئها

ادوليةالحدودفيمرجغاليستالخريطةهذه

ليالماأحمهوربةالول!د

ثرلسااسبطوركعابا

!موشمراء.لمحرا

سلو!ينيالعالوما

!\،!يوال!وسئةا

لأءكالألاوالهرسك

لم--خ.-1إيطابيا،تيكلا!لاوعوسلاليا-كا!-.لأط

الح!ك!حلاس!ئدمر!--ا-7-!-د/ك!9ألداجم!ا!
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قربمصنعفيالإلكترونيةالدائرةلوحةبفحصيقومونالعاملون

العاملةالقوىلصفإنسلودينيا.فيللصناعاتالرئيسيالمركزلوبليانا

المصالع.فيتعملتقريباالسلوفينية

تهبطماوكثيراصيفا.م38إلىالحرارةدرجةتصلوقد

الشتاح!.أثناءالتجمددرجةتحتإلىالحرارةدرجة

بيناقتصادبأقوىتتمتعسلوفينياكانتالاقتصاد.

اقتصادلكن.السابقةليوغوسلافياالعستالجمهوريات

سيماولاالشيوعيينحكمتحتضعفقدكانسملوفينيا

السلطةلمقاليدالشيوعيينغيرتسلموبعد.الثمانينياتأثناء

.الحرةالسوقأنظمةبتطيقسلوفينيابدأت،ام099سنة

فيالسلوفينيةالعاملةالأيديمن%46حوالييعمل

كما،المصانعفىتعملأخرى%46والخدميةالصناعات

الزرأعي.الحقلفيالباقية8%ادنسبةتعمل

سلوفينيافىالرئيسيةالصناعيةالمنتجاتتشمل

وأهم.والنسيجالمعدنيةوالسلعوالكيميائياتالسيارات

والقمجع،والبطاطسالشاميةالذرةهىالزراعيةالمحاصيل

.والبرقوقوالكمثرىوالكرزالتفاحهيالفواكهوأهم

الفحممناجموتوجد.والأغنامالأبقارالمزارعونويربى

المعاملاتوتجري.والزئبقالرصاصمثلومعادنالحجري

وإيطاليا.وألمانياالنمسامعالأولىبالدرجةالتجارية

سيماولاجيدة!واصلاتطرقسلوفينيافيتوجد

ويوجدوإيطاليا،النمسامعالبلادتربطالتيالطرقتلك

دولي.مطارالعاصمةفي

ودنفيكديلوهماسلوفينيافىيوميتانصحيفتانهناك

لوبليانا.فىوتصدران

يعيشونباللومباردصلنيمونقومكان.تاريخيةنبذة

وقد.الحاليةسلوفينيامنطقةفىالميلاديالسادسالقرنفي

وفيإيطاليا.فيواستقرواالمنطقةهذهاللومبارديونهجر

قوممنالغربىالفرعسلوفينياإلىجاء،القرنذلكأواخر

فيها.واستقرواالجنوبيينبالسلافيسمون

واستمرالأفاريسمونأناسالسلوفينيينحكموقد

سامويدعىسابقتاجرقامعندمام623عامحتىذلك

بطرد!الفرنجةتسمىالجرمانيةالقبائلإحدىإلىينتمى

،م748عاموبحلول.المستقلةسلوفينيادولةوأسسالأفار

سنةوفى.الفرنجةالبافاريينحكمتحتالسلوفينيوندخل

النمساوية،هابسبيرجعائلةسلوفينياحكمتأم،278

،أم189سنةإلىالنمساويالحكمتحتالبلادوظلت

بينالبلادالفرنسيونخلالهاحكمقصيرةفترةباستثناء

.ام8اهو9018عاممع

191)4الأولىالعالميةالحرببعدسلوفينيااصبحت

والكرواتالصربمملكةمنجزءاأم(189-

.ام929سنةيوغوسلافياإلىالاسموتغير.والسلوفينيين

ألمانياتغلبتام،419سنةالثانيةالعالميةالحربوخلال

،الحربوبنهايةالمجر.معوتقاسمتاهاسلوفينياعلىوإيطاليا

يوغوسلافيافىالسلطةمقاليدعلىالشيوعيونسيطر

الستالجمهورياتإحدىسلوفينيافأصبحت،السابقة

يوغوسلافيا.داخلالموجودة

بعضدعا،السبعينياتوأوائلالستينياتأواخرفى

الرئيسأنغيريوغوسلافيا،عنالانفصالإلىالسلوفينيين

1172عاميخلالقامتيتوبروزجوزيفاليوغو!لافي

السلوفينيالشيوعىالحزبمنالمعتدلينباقصاءأم739و

.أقوىبشكلبيوغوسلافياسلوفينياربطضمانبذلكمحاولأ

،ام099سنةالشرقيةأوروبافيالشيوعيةوبانهيار

فىالحكمعلىسيطرتهملإنهاءالشيوعيونصوت

الشيوعية.غيرالأحزابمنالعديدوتشكلتيوغوسلافيا،

فيهافازتمتعددةأحزابخاضتهاانتخاباتوجرت

غيرأحزابمنهشائتلافوهيديموسمجموعة

النصارىالديمقراطيينمنبترلىلويزيوانتخب،شيوعية

عامأواخرفيديموسائتلافانهاروقد.للوزارةرئيسا

.أم199

سلوفينياجمهوريتاأعلنتام،199عاممنيونيوفى

هذااليوغوسلافيةالحكومةوعارضتاستقلالهماوكرواتيا

الميليشياتبينالمعاركبعضوحدثتبشدةالإعلان

نفسمنديسمبروفي.اليوغوسلافىوالجيشالسلوفينية

الجديد.الدستورعلىسلوفينيامجلسصادقالعام

مقدونياجمهوريةأعلنت،أم199عامأواخروفي

والهرسكالبوسنةجمهوريةوتبعتهااستقلالهااليوغوسلافية

عامأبريلوفى.أم299عامأوائلفىالاستقلالليعلان

دولةبتشكيلالأسودوالجبلصربياقامت،أم299

عامأبريلفيبترليوامشقاليوغوسلافيا.اسمتحتجديدة
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المجلسقبلمنالثقةبعدمالتصويتإثرعلىأم299

الحزبرئيعردرنوفزكجانيزوانتخب،السلوفينى

وزارةتشكيلوتم.للوزارةرئيساالليبراليالديمقراطي

عامديسمبرفىجرتالتيالانتخاباتنتيجةبعداثملافية

باعتبارهالليبراليالديمقراطيالحزبفيهاوبرزأبم،299

كيوكانميلانالرئيسانتخابأعيدوقد.الاحزابأقوى

.مشواتخمسمدتهارئاسيةلفترة

يوغوسلافيا.:أيضاانظر

سلوفينيا؟(للغة)اليايطاإ:ن!ا.لغة،لسلولمحيئيةا

)الهندو-أوروبية(.اللغة)الس!صان(بم

،(أراحس!ا)سلوفينيا:نظرا0شعب،نلمحيئيولسلوا

فيا.سلايوغو

أقدمأنهيعتقد،الغزلانصائدأيضاويدعىالسلوقي

فىنشأوأنه،العالمفيالكلابمنالنسبنقيةفصيلة

أسرعمنوهو..مق0005حواليالأوسطالشرقمنطقة

فريقاالصقوريميشكلالسلوقيكانولقد.الكلاب

عليهاويقبضالفريسةعلىالصقرفينقضالغزلانلصيد

وناعمأملسغطاءللسلوقيالصياد.يصلحتىالسلوقي

والأرجلالأذنينعلىينسدلالطويلالشعرمنبحواشي

7-،.و58!تالأكتافإلىارتفاعهويتراوحوالأفخاذ.

كجم.03و13بينوزنهوشراوخ

الكلب.:أيضاانظر

معظمارتفاعيبلغصغير.كلبالإطاليالسلوقي

مامنهاالواحدويزن،لممم25الإيطاليةالسلوقيةالكلاب

التنكل.رشيق،النحيلالإيطالىالسلوقىالكلب

وجسم،نحيلصغيررأسوللكلب.كجم5و3بين

القصيرشعرهلونيكونوقدالخصر.عنديضمرهزي!!

وذوهو.السمرةأوللزرقةضارئارمادياأوأبيضالناعما

قدميهيرفععندما،المشىفيأنيقةطريقةولهرشية!مظهر

يحتفظونالقدماءالرومانكانماوكثيرا.عالياالأماميتين

علىلافتاتيعلقونوكانوأ،الإيطاليةالسلوقيةبالكلاب

منهاالغرضوكان،الكلبمناحترستقولبيوتهم

ال!ظب.حماية

كلابأجودمنشرسكلبالهجرعالسلوقي

باليمن.سلوقأرضإلىينسب،أحرباعندالصيد

مشهورةالسلوقيةوالكلاب.الخفيفالطويلهووالهحرع

أحدهم:قالأشعارهما.فيذكرهاكثر،العربتراثفى

كأنهاسئوقمنفموارمعهم

الأرلماناتجرر4تخوخمئن

عرف،الكلابأنواعأسرعأحدأ!جرعاوالسلوقى

كانحيث،الاوسطالشرقفيعامآلاف5منأكثرمنذ

النوعهذاالفينيقيونوجلب.الغزلانصيدفىيستخدم

السلوقيوكانالميلاد.قبلالتاسعالقرنفىأوروباإلى

يطاردوكان،بصرهحاسةعلىاعتمادايصطادالهجرع

السلوقىكلابمنالعديدفإن،اليومأماالصيد.حيوانات

مغواةتطاردحيثالمضمارسباقفىتنافص!أ!جرعا

سباقانظر:.الشكلبيضيةحلبةفيأسيةآطعما(أر)شركا

.الكلاب

جسملهقويحيوانالهجرعالسلوقيوالكلب

وقوائم،نحيلوخصرمقوسوكشحطويلورأسانسيابى

ئنياأوأبيضأورماديايكونقدقصيروصوف،القوةبالغة

.الألوانمنخليطاأومزرقارمادياأومحمراأومصفرا

عندسم78و68بينماالهجرعالسلوقيارتفاعويبلغ

كجم.32و27بينماويزنالكتف

الكلب.:أيضاأن!

منمجموعةالسلوقيةالأسرة.الأصةالسلو!،

عاممنآسياغربيجنوبحكمعلىتعاقبواالذينالملوك

المقدونيالجنرالعملوقد..مق64عامإلى..مق231

الأكبر.الإسكندرالمقدونيالملكإمرةتحتالأولسلوقس

حكمالإسكندر،وفاةوعند..مق323العامحلولومع

علىإمبراطوريةفأقامأسيا،غربيجنوبمعظمسلوقوس

امتدتمجدها،قمةوفي.المنطقةهذهمنجزء

إلىحاليا()تركياالصغرىآسيامنالسلوقيةالإمبراطورية

وشجعواعديدةمدناالسلوقيونأنشأوقدشرقا.الهند

الإغريقية.الدينيةوالمعتقداتالعاداتانتشار
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الجزءالبارثيوناحتلالميلادقبلالثالثالقرنوخلال

..مق188العاموفي.الإمبراطوريةمنالأقصىالشرقي

علىالثالثأنطيوخوسالسلوقيالملكالرومانيونأجبر

القرنوخلالبعدوفيما.الصغرىآسيامعظمعنالتخلي

فلسطين،علىالسيطرةالسلوقيونفقدالميلاد،قبلالثاني

البارثيون.فاحتلهاالنوينبينمابلادوعلىاليهودفاحتلها

سيطرةتحتوقعتفقدللسلوقيين،معقلآخرسوريا،أما

..مق46العامفيالرومانيين

سوريا.،المكابييهوذا:أيضاانظر

البشرتصرفاتتحكمطريقةأوألمسلوبالسلوك

كلمةالناسمنالعديديستخدم.الأخرىالحيةوالكائنات

تناسبكيفيةذلكويعني.التصرفبقصدسلوك

بالخطأتحعلقفيماالمجتمعأفكارمعالشخصتصرفات

السلوكيةوالعلومالنفعي!علمفيولكن.والممواب

اخر.لكائنأولشخصنشاطكأياسملوكيعتبر،الأخرى

علىوتركزعموميةالأكثرالاستخدامالمقالةهذهوتعكس

.الإنسانسلوك

السلوكدراسة

منكثيرمنمترابطةمجموعةمنالسلوكمعظمينشأ

وجهآخرشخصوجهفيماشخصيصرخفربما،العوامل

عنناتجةتكونأنالممكنمنالاستجابةهذه.إهانةإليه

إلىالسببيكونربمافقط.الإهانةتوجيهمنأكترسبب

شخصاأنأومرهقأوجائعإماالشخصهذاأنما،حد

مناذاهقدالإهانةإليهوجهالذيالشخصذلكيشبهاخر

قبل.

معظمأنإلا،للسلوكعديدةأسباباهناكأنورغم

الدراسةلجعلممامنعزلةأسبابتحديدفىيبحثونالعلماء

منالعديداستخدموقدصعبا.أمراللسلوكالعلمية

التحكميتمالتيالتجاربالنفسعلممجالفيالباحثين

فىواحدعاملأثرفحصيمكنهمخلالهامنوالتيفيها،

تجاربالباحثينبعضوصمم.معينولسلوكمعينةفترة

مجموعاتفيمتنوعةلعواملالسلوكيةالتأثيراتلفحص

فيالسلوكيدرسونالباحثينمنالعديدومازال.عديدة

اليومية.أعمالهميؤدونوهمالناسبمراقبةالحياةواقع

تثبتأنلايمكنالمحكمةالتجاربخارجالسلوكومراقبة

ولكن.لهموجباأوللاخرسببايكونالأش!ياءأحدأن

علىالعلماءتساعدماغالباحياتهمواقعفىالناسدراسة

التجاربفيالأسبابتعيينبهاتمالتيالأساليبتحديد

اليومية.الناسحياةفيفعلئاتطبقالتي

بدراسةالمجالاتمنالعديدفيالاختصاصيونيقوم

ويقومومراقبتها.فيهاالتحكميتمتجاربفيالحيوانسلوك

الصغيرةالمجموعاتأوالأفرادبدراسةاخروننفسعلماء

منالعديدلفهممراقبتهاتتممهامأوأعمالفيالناسمن

الناسمشاعرأممبابذلكفيبما،السلوكمظاهر

إيجادفيالدراساتهذهوتساعد.ودوافعهموأفكارهم

ومحاوروالتنبؤالتوضيحفياستخدامهايمكنقواعد

سلوككيفيةالتربويالمجالفىالباحثونويدرس.اسملوك

فيالاجتماععلميركزكما،المدرسيالفصلفيالأفراد

فيالناسسلوكعلىرئيسيةبصفةالسلوكيةالدراسة

مثلالاجتماعيةالمؤسساتوفيكبيرةمجموعات

،والمستشفياتوالحكوماتالمعابدوفيالتجاريةالمؤسسات

لدراسةمعزولةمجتمعاتفيالأجناسعلماءيعيع!وربما

منعلماءأجرىوقد.مجموعةلكلالسلوكيةالأنماط

فيمحددةلمعسائلمشتركةدراساتمتباينةمجالات

علماءمنالعديديهتم،المثالسبيلفعلى،السلوك

وعلماءالاجتماعوعلماءالتربويين،والباحثينالنفص

وقد.العضويبالمرضالسلوكتربطالتيبالطردتىالأجناس

إلىتؤديالتيالأسبابلمعرفةمعاالعلماءهؤلاءعمل

فيوالإفراطكالتدخينمضرةسلوكيةلأنماطالناسممارسة

تشجيعكيفيةبدراسةأيضاالعلماءقامكما:الأكل

فعالية.أكثربصورةالصحيالسلوك

السلوكفيالمؤثرةالعوامل

ناحيةومن،بالوراثةجزئياالإنسانىالسلوكتحديديتم

خلالمنتغييرهيمكنأنهإلىبالإضافة،بالبيئةأخرى

والمعرفة.التعلم

وهي)المورثات(،بالجيناتالوراثةتحديديتم.الوراثة

الكروموزوماتتسمىخلويةتراكيبمنصغيرةأجزاء

المورثاتوتحتويأبنائهما.إلىالأبوانينقلها)الصبغيات(

سلوكيةخواصنحونزعةالابنتعطيكيميائيةموادعلى

الذيالمدىتحديدبمكانالصعوبةومن.معينةوعضوية

يورثربما،المثالسبيلفعلى.السلوكفيالوراثةفيهتؤثر

نأبيدبارعا،بيانوعازفليكونمورثاتالشخص

الذيالبيانوعلىالجيدالعزفمطلقايتعلملاربماالشخص

البيئيةالتأثيراتتتضافرالطريقةوبهذه.العزفعليهيمارس

العلماءمعظمويتفقللفرد.السلوكيالتطورفيوالوراثية

العامالذكاءفىالتأثيراتبعضلهاالمورثاتأنعلى

الألعابمثلأنشطةفىالخاصةوالجدارةوالاستعداد

العاملولكن.والعلوموالموسيقىالرياضياتوعلمالرياضية

تلكإبرازإلىيؤديالذيالوحيدالعامللايعتبرالوراثي

الخصائص.

بالكائنتحيطالتيوالقوىالظروفمجموعة.البيئة

معينا.سلوكاتحدثأنللبيئةويمكن.فيهوتؤثرالحي
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وأفضولأتثيرربما،المثالسبيلعلىالمألوفةغيرفالبيئات

المستوىويؤدي.والملابساتالظروفإلىاممتناداخوفا

إيجابيةالتأثيراتأكثرعلىالحصولإلىللإثارةالمتوسط

أبعدإلىوالمنخفضةجداالعاليةوا!سشويات،السلوكعلى

الشعوريساعدوربما.سلبيتأثيرلهاي!صنربماللمثيرحد

أغلقاولكنللاختبارالطالبأداءفيمثلابالقلقالطفيف

ضعيف.أدأءإلىيؤديأنيمكنالمفرط

للتجربةنتيجةالسلوكخلالهامنيتغيرعملية.التعلم

منالسلوكمنمختلفةضروباالإنسانيتعلم.والممار!مة

وتوفرالجديداس!لوكأمثلةتوضحالتيالبيئاتخلال

قاعدةوتطقالجديد.السلوكلممارسةالفرصأوالتوجيه

التعلماويحدتالجديد.السلوكهذاعلىوالعقابالثواب

جديدةمش!صلاتيواجهوندائماالناسلأنثابتةبصورة

داءلأجديدةأساليبلهمتوضحأوحلهاعليهميجب

مأ!أعما

السلوكأنواع

.إراديغيرأوإراديبأنهالسلوكيصنفماغالبا

الوجهواحمرار.إراديايبدومثلا،اجتماعفيفالحديث

ولكن.إراديغيريبدوالحديثعندالارتباكأوخجلا

يحددفقد.بالتجربةيتغيرانقدالمذكورينالسلوكنوعي

فيالخاطبةللفردالسابقةالتجربةبوساطةمخاطبةقرار

الأفراداأنإلىبالإضافة،الجماهيريةأوالعامةالاجتماعات

أضقةامرالمزيدي!ضسبونعندماارتباكاوجوههملاتحمرقد

بينالتمييزفيصعوبةهناكتكونربما،لذلك.النفسفي

أحوام!!اهذهمثلتؤخذعندماواللاإراديالإراديالسلوك

اللاعتبار.في

السلوكية

وقد.السلوكيةالنفعم!لعلمالرئيسيالمفهوملحممي

برزتوقد.التعلمعمليةعنودراساتبحوثعننشأت

جونالنفسيالعالمبوساطةأم139عامفيالسلوكية

دراسةالنفسعلماءعلىينبغىبأنهشععرالذيواطسون

الشعورحالاتدراسةمنبدلأفقطالملحوظالسلوك

نأالباحثهذاواعتقدالتفكير.عملياتأووالوعي

وأاستجاباتهتدرسالذيالشخصسلوكفيالتغيرات

عمليةوهو(الشرطي)الدافعالإشراطعنتنشأانتكاساته

بمنبهمرتبطةالجديدةالاستجابةفيهاتكونالتيالتعلما

معين.)مثير(

فعالةبصورةالسلوكيةفيواطسونطريقةتأثرت

)علمالفسيولوجياعال!اأجراهاالتيالدراسةبوساطة

القرنأوائلبافلوفإيفانالرو!ميالأعضاء(وظائف

التيبافلوفتجاربوأثبتتبرهنتولقد.العشرين

يصيرأنيمكنالمنعكسالفعلأنالحيوانعلىأجصاها

سبيلعلى.الجديدةالمنبهاتلكلشرطيامنعكسئافعلا

لامنعكسفعلكردبالسيلانالكلباعابيبدأ،المثال

الجرسبقرعبافلوفقام.اللحمرائحةيشماعندماإرادي

بدأوأخيرا.للكلباللحمإعطاءميعادقربكلما

وهكذا.الجرسبافلوفقرعلمجردلعابهيسي!ىالكلب

شرطيةمنعكسةاستجابةأوفعلااللعابسيلانأصبح

الإنسانأ!عتجابةأنوأوضئواطسون.الجرسلقرع

بحوثهأحدففى.الأسلوببنفسشرطيةت!صنأنيمكن

كلفيعالبصوتمعدنيقضيبعلىواطسوندق

أفزعلقدبالفراء.مكسوأحيواناطفلفيهيلمسوقت

الحينذلكوأصئفي،وروعهالطفلالصوتذلك

أنهواطسونوشعر.الحيوانلذأكرؤيتهبمجرديخاف

السيطرةالمشطاعإذاالطفلفياستجابةأيإبرازبإم!صانه

الطف!!.ذلكبيئةفىوالتحكم

النفسىالعالمصارالشسرين،القرنمنتصفوخلال

حولبدراساتهمعروفاسكنرإف.بيالأمري!يالسلوكي

حدوثوكيفيةاسملوكعلىوالثوابالعقابتأثيرإمكانية

التعزيزاتأوالمكافآتأنواعتقد.التأثيراتتلك

التعزيزاتتحتويوقد.السلوكتكرارإلىتؤديالإيجابية

قناعة-ببساطة-أوالطعامأووالثناءالمدحعلىالإيجابية

دلإعاقةيؤديالعقابأنكما.بمهارتهورضاهالشخص

علىأيضاالناسيشجعالعقابوأعن،المتبعالسلوك

سكنروخلصفيها.عوقبواالتيالمواقفأوالحالاتتفادي

جديدسلوكتلقينفىفاعليةأكثرالإيجابيااخعزيزاأنإلى

التيالتعليموسائلتطويرإلىبحوثهأدتوقد،وأفضل

الإيجابي.التعزيزعلىتعتمد

يهمتخدم،السلوكتعديلالمسمىالمنهجوفي

لتشكيلالإيجابيةالمعززاتبالمعالجةالاختصاصيون

استخدامتم،المثالسبيلعلى.المطلوبةبالصورةالسلوك

الموادليتعلمعقليامتخلفطفللمساعدةالسلوكتعديل

والعناقبالبسماتالأطفاللحظىربما،الأساسيةالمدرسية

بصورةويتصرفونالمدرسيةلواجباتهملأدائهماوالتهاني

الأطفاليعمل،الأخرىالسلوكتعديلبرامجوفي.سليمة

الدرجاتأوالرمزيةبالعملاتالمكافأةعلىويحصلون

وأالدمياتأوالحلوىاستبداليمكنبعدوفيما،التقديرية

أثبتلقد.الرمزيةبالعملاتأخرىجوائزأىأوالألعاب

الذكاءذويمنالأطفالمعأيضافعاليتهالبرنامجهذا

الجانحين.الأحداثومعالعادي

تطيقاتالسلوكيةوجدت،الأخيرةالسنواتفى

الذيفالمريض.العقليأوالنفسيالطبمعالجاتفيمه!ة

معين،شيءمنمر!يهلعوهو)الفوبيا(،الرهابيعاني
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العاطفةحجزأوإشراطعدملعمليةيخضعأنيمكن

إليهالأممئلةتوجيهثمالعميقالعقليالاسترخاءباستقراء

فيالرعبمثلتنتابهالتيبالفوبياترتبطالتىالأشياءلتخيل

تخيلعلىقادرالمميكونالآسابئوالشهوروبمرورالمصعد.

الذيالوضعأوالمرضيالهلعيسببالذيالفوبيالشيء

علىقادرايصيرحتىونشطةقويةبصورةالهلعهذايسبب

نإالسلوكيونالعلماءويقول.الحياةوا!فىمواجهته

تزالوحيث،المنطقيغيرالخوفهوالحالةهذهفيالمرض

.المرضيزولالأعراض

الاستجابةإنيقولونالسلوكيةللمدرسةالمنتقدينإن

الشذوذبعضعلىدليلمجردإلاليست)الرهاب(الفوبية

كافيا.ليسوحدهالمرضعلاجوإنضمنا،المفهوم

حيثالكراهيةمداواةهناكالإشراطعدممقابلفي

مدمنيالسكارىعلاجفيالأسلوبهذاالعلماءيستخدم

وأصوربعرضالمعالجفيقومجنسيا،والمنحرفينالكحول

كصورة،النفسعلىالبهجةتدخلالمريضعلىأشياء

)صدمةسارغيربعرضذلكمرافقةمع،المدمنلدىالخمر

السارغيرالمثيرربطالمريضيحاولوهنا(خفيفةكهربائية

سابقا.البهجةعليهأدخلالذيبذلكالمزعجأو

سكنرإف.بيأصدرام،079عامأوائلوفي

اللغوياتعلماءهاجمهاالسلوكيةحولفلسفيةأطروحات

اهتمتالذينهموهؤلاء،تشومسكيمثل(،)اللسانيات

نأهىنتيجةإلىوقادتهماللغويبالتركيببحوثهم

بالسليقةناشئةفطريةأفكارولهالحيوانعنيتميزالإنسان

التجربة.طريقعنمكتسبةكير

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النمونفصعلمالدافعالسلوكآداب

الغريزةإف.بيسكنر،العقليةالأمراض

التعليميالقصورالانزياحيالسلوكالانفعال

الكينسيكمرالشحصيةتجروفيشباللوف،إيفان

برودس.جون،واطسونالطفلالتعلم

العادةالتعري!

الأحياءعدم،،الاجتماعانظر:.الاجتماعيالسلوك

.المقارنالنفسعلم،علم،الاجتماعي

الأحياءانظر:.للحيوائاتالاجتماعيالسلوك

علم.،ايرجتماعى

إلىالسلوكمنالنوعهذايعودالالزياحيالسلوك

التيالحالةفيملائمةغيرتبدوالتيالأنشطةمنمجموعة

عندمافراءهاتصقلالثديياتبعضفمثلابها.تحصل

.الهربأوالقتالبينقراراتخاذمواجهةفيتكون

الصراعأوقاتفىالانزياحيالسلوكأغلبيحدث

العاطفي.

يثسيرالاجتماععلمفيمصطلحالجما!كيالسلوك

حشودفييكونونعندماالأفرادسلوككيفيةإلى

منظمةغيرأخرىكبيرةومجموعاتكبيرةجماهيرية

علىيستحوذالذيالولعالسلوكهذاأمثلةومننسبيا.

وأالرعبوكذلك،يمضيثمالزمنمنمؤقتةفترةالجماهير

فيعادةالجماعيالسلوكهذاوينشأ.والشغبالهيع،

الرياضية،كالمنافساتالناسعواطفتثيرالتيالمواقف

.والكوارث،الاحتجاجومظاهرات

يكونولابالتهور،الجماعىالسلوكمعظميتصف

ذلك،علىبناءطويلأ.وقتالايستغرقأنهكما،لهمخططا

والتيبهاالتنبؤيمكنالتيالسلوكأنماطعنيختلففإنه

بهاتقومالتيالتصرفاتتلكمثل،طويلةفتراتتدوم

نأنجدلكننا.الاجتماعيةوالأندية،الرياضيةالمجموعات

الهياكلنمطتوافقالجماعيالسلوكأنواعبعض

الأحزابأننجد،المثالسبيلفعلى،المنظمةالاجتماعية

تستخدمقدالاجتماعيةالحركاتأوالمنظمةالسياسية

اجتماعيتغييرلإحداثوسيلةالجماهيريةالتظاهرات

له.خططتقدتكون

إلايعرفونالعشرينالقرنحلولقبلالعلماءيكنلم

الجماعي.السلوكفيتؤثرالتيالقوىعناليسيرالقدر

جوستافأجرىعشر،التاشعالقرنتسعينياتوخلال

منواحدة-الفرنسيالاجتماعوعالمالطبيب-لوبون

منكلأدخلوقدالحشود.علىالنفسيةالدراساتأولى

بيرجيسوإرنعستباركروبرتالأمريكيينالاجتماععالمي

مقدمةكتابهمافيمرةلأولالجماعىالسلوكمصطلح

ام(.129)الاجتمإعلعلم

كثيرةأشكالفييحدثالجماعىالسلوكلانونظرا

نتائجعلىإلاالوقوفالاجتماععلماءيستطعلم،متباينة

.تبعاتمنعليهيترتبوماوتطورهمنشئهعنقليلة

الهمجية.،الشغب،الجماعةديناميكيةأيضا:انظر

الكينسيكس.انظر:.اللفظىعيرالسلوك

.العادات،السدوكادابانظر:.والعاداتالسلوك

بي.سكنر،نفس،علم،الجشطالتانظر:.السلوكية

علم.النفس!،،السلوك؟.إف

لبنانى.صحفيام(.529-)9187مكررلسلوم

أعمالآمارسحيث،نيويوركإلىوهاجرالفريكةفيولد
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جريدةتحريرفينعومشقيقهليساعدعنهاتخلى،تجارية

لتطهميقجديدةطريقةابت!صأم019عامفي.الهدى

بريدةأولالهدىفكانت،العربيةالحروفعلىاللينوتيب

أحهد.اذلكفيالمتطورةالطاعيةالتقنيةبهذهتصدرعربية

ام(.119)قصيرةلفترةأمريكابريدجريدةأصدر

عاموفى.مماثلةلفترةام()179التجاريةالمجلةوأصدر

بالإنجليزيةالسوريالعالممجلسأصدرأم279

الأمري!فيالعامالرأيإلىتتوجهعربيةأقلامامستقطبا

شقيقهوفاةعندل!ضه،.العربيةالجاليةبحقوقمطالبة،بلغته

الهدىإدارةإلىوانصرفأوجهافىمجلتهأوقف،نعوم

العم!منعاليةدرجةعهدهعلىبلغتحتىوتطويرها،

فيالعربيةأجةالجافيوتأثيرهبصماتهتركالذي،الصحفي

،فترةماريابنتهتعهدتهانيويوركفيتوفيوح!ت.أمريكا

.أسطفانفارسالمعروفالناشرإلىباعتهاثم

طبيبأم(.753-0661)هاس!السير،سلون

الخاصةمجموعاتهيسرتالمولد.أيرلندي،نباتوعالم

بجمعسلونوقام.البريطانيالمتح!تأسيسومكتبته

بجمعهاقامالتيالنباتاتوكانت.حياتهأيامطوالالنباتات

مجموعةأولهىام688و1687عاميفيجامايكافي

أخرلية.االهندجزرم!بريطانياإلىنقلهاتمالتيالنباتاتمن

نيوتن.إسحقللسيرخلفاالملاجةالجمعيةرئاسةلمملونتولى

لقبونال،داونبإقليماكيليليج،فيسلونولد

.أم671فيالبارونت

العربيةابدفىالبريالحيوانانظر:.السلوى

السمانى.)الطيور(بم

منينبعبورما،أنهارأهبممنسلويننهر!.،ورين

لبورماأسشرقيةاالاجزاءعبرويجيري،التيبتشرقمنطقة

يبلغمولمين.قربالمحيطفيويصب،البنغالخليجإلى

بورماشرقمياهفيهوتتجمعكم،2)441النهرطول

تجاريكطريقتذكرأهميةذالايعتبرتايلاند.وغرب

لنهرالأدنىالجزءويعتبرضيق،ممرفىيجريلأنهوذلك

.الغلاللريمهماسلوين

ببورما.خصوبةالمناطقأكثرمنسلويننهردلتاتعتبر

م03إلىالنهرمياهيرتممستوىالفيضانموسموفي

جار!.سيلإلىويتحوللمياههالأدنىالمستوىفوق

مماالنهرأعاليفىبورماطريقفوقهيمرمعلقجسرهنالك

.المواصلاتلحركةمهمارابطايجعله

أمريكيرسامأم(.1872)783توماس،سلي

البشرية.الوجوهتصورالتيالجميلةبلوحاتهاشعتهر

الأمريكي.الفنانهذااب!وجهتظهرسليلتوماساللمزقةالقبةلوحة

اللوحةتلكمرحعلتالصعىهداوبراءةاطمزقةأغمعةواالمرحالوحه

الأطمال.عندا!مضلةأعوحاتاالتسثرمنواحدة

لنكولنشايربمقاطعةكاسلهورنمدينةفيسلىولد

،عمرهمنالتاسعةفيوهوأمريكاإلىانتقلثمبإنجلترا،

تقريبا،عمرهمنعشرةالثانيةفيهوواشسمدراسةبدأو

بولايةفيلادلفيامدينةفىاستقرام808عاموفي

وفيمشهورا.لوحاترسامبسرعةأصبححيثبنسلفانيا

يموتقابللندنسليزارأم81و.9018عامي

أثرااللذينلورنستوماسوالسيروستبنجام!تالرمعامين

إلىأخرىمرةعادأم837عاموفي.أسلوبهفيكثيرا

فكتوريا.الملكةلوحةلرسملندن

نسيجعاملأم(.835-)1768صمويلسليتر،

ولد.المتحدةالولاياتفيالنسيجصناعةأس!،بريطاني

عامفيالمتحدةالويلاياتإلىسافرديربيشاير.فيسليتر

)تحتصنائعياصبياسنواتلعستعملأنبعدأم978

تعلم.الإنجليزيةمصائالنسيجأحدفىومديرا(،التمرين

الخترعبتطويرهاقامالتيأخزلاالةأعمالالمصنعذلكفي

متنكراإنجلتراسليتروغادر.أركرايتريتشاردالبريطاني

علمعلىشخصأيمنعتالبريطانيةالحكومةلأن

وبهذهالبلاد.مغادرةمنالغزلآلاتوتشغيلبتصميم

فيللعالمريادتهاعلىالمحافظةإلىبريطانياسعتالسياسة

.المنسوجاتإنتاجمجال
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أركرايتآلةتكوينعلىسليتروافقام097عاموفي

ايلاند،رودنسيجشمركة،وبراونآلميلحسابالذاكرةمن

وبعد،الاليللغزلالتقنيةالأساليباسشخدامأرادتالتي

سريعة.بصورةوبراونآلميمعشركةسليتركونذلك

فىناجحغزلمصنعأولبتأسيسالشركةوقا!ط

.أم097عامفيآيلاندبرودبوتكتفىالمتحدةالولايات

أعمارهمتتراوحأطفالأواستخدمالمصنععلىلممليترأشرف

عاموفي.المعداتلتشغيلعشرةالرابعةوالسابعةبينما

سليترصمويلباسمالخاصةشركتهسليترأسرام897

وفاتهحينوإلى،ماساشوسيتسريهوبوثبمنطقةوشركائه

كونكتيكت.فيالمصانعمنعددبتشغيلقام

آيلاند.ورودهامبشاير،ونيو،وماساشوسيتس

الشمالفيادواقعة،كوناختمقاطعةأقاليمأحدسليجو

بارتباطهاتشتهروهىأيرلندا.جمهوريةمنالغربي

ثلثويعيش.الطيعيةوبمناظرها،ييتسبتلروليمبالكاتب

الاخرينأنحينفيسليجو،مدينةفي،المقاطعةسكان

زراعىفهو،الإقليمبقيةأمايوميا.هناكللعمليذهبون

أساسا.

فىسليجو،شعبكان.الحكمونظامالسكان

الميلاديعشرالتاسعالقرنأواسعطمنذمستمر،تناقص

العشرينالقرنسبعينياتخلالقصيرةفترةباستثناء

الرومانمنسليجوشمعبمن%39حوالي.الميلادي

أعضاءالأخرىللدياناتينتمونالذينومعظم.الكاثوليك

أيرلندا.كنيسةفي

سليحو.إقليمفىيقعالقمةمسطحالحوالبمنحدرجبلبولبنبن

وكرين.درايمدأ!عطورةفيتجسيدهتمولقد

،واحدةانتخابيةدائرةوليتريمسليجومنكلوتشكل

جمهوريةبرلماننوابمجلسمنأعضاءثلاثةتنتخب

مجلسهيالمحليةوالحكومة.إيرينديلالمسمىأيرلندا

سليجو.مدينةمركزهللمقاطعة

الزراعة.فيسليجوسكانخمسيعملالاقتصاد.

فيمساحتهاتبلغحيث،عامبوجهصغيرةوالمزارع

للمحاصيلمنامحبةغيرهناكوالأرضهكتارا.51المتوسط

لألبانهاالأبقاريربونالفلاحينمعظمفإنولهذا،،الزراعية

ولحومها.

يعملالتي،العاملةالقوىسدسبالصناعةيشتغل

توبوركوريمدينةاتخاذمعسليجو،مدينةفيمعظمها

فيالسكاننصفعلىمايزيدويعملثانويا.مركزا

الصناعاتهذهوتتضمن.المتنوعةالخدماتصناعات

أهميةذاتالسياحةوتعتبر.والنقل،والصحة،التعليم

الساحلية.المناطقمنوغيرها،للمدينةبالنسبةرئيسية

دبلنإلىسليجو،مدينةمنالرئيسيةالطرقوتتفرع

خطويوجد.وإنيسكيلن،ودونيجالوبالينا،،وجالوي

ميناءسليجووتعتبر.دبلنإلىسليجومنيمتدحديدي

.جويميناءوبهاصغيرا،بحريا

إلىسليجوحدود،الأطلسيالمحيطيشكل.السطح

الشمالاتجاهفيليتريموتقع،الغربيوالشمالالشمال

الشرقيالجنوباتجاهفىتمئروسكمونبينما،الشرقى

هضبةالشمالفىويوجد.الغربيالجنوباتجاهفيومايو

بولبنبنجبل:الجبالوتتضمن،الإقليمحدودعبرتمتد

بحيرةوتقع.المنعزلنوكنارياوجبلالانحدأرالشديد

فيساحليسهلويوجد.التلالبينجلنكاروبحيرةجيل،

وتقع.عديدةرمليةبشواطئيتسم،والغربالشمالاتجاه

.الغربفيأوكسجبال

الأراضىمياهأوينمور،ونهرموي،نهرويصرف

ترتفعالشرقىالجنوبوفي.الجنوبباتجاه،المنخفضة

بحيرةبينهماوتقعوكيرليو،،بريكليفجبالباتجاهالأرض

فيالمتحللةبالنباتاتالمليئةالمستنقعاتمناطقوتوجدآرو.

بالأراضي،الصرفالسيئةالمناطقوفى،المرتفعات

المنخفضة.

الأراضيعلىسمأ2.سنوياالساقطالمطرويبلغ

ومتوسط.المرتفعاتفيذلكمنأعلىولكنه،المنخفضة

يوليو.فيم51ويناير،في،م55الحرارةدرجات

اثارمن،هائلةبكثافةسليجوتتمتع.تاريخيةنبذة

الاثارهذهأبرزآخر.أيرلنديإقليمأيتفوق،التاريخماقبل

فيسليجو،مدينةمنالغربإلىالواقعةالحجارةمجموعة

أكبرمنواحدة،الحجارةهذهوتشكلكورومور.

أوروبا.فىوالبرونزيالحجريالعصربقايامجموعات
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موجزةحقائق

!سحة.73645م(:1991)السكان

2.كم6971:المساحة

كوئولى.،أجموتلا،تولوركوريسليجو،:اللدنأكبر

حش!،الأغاما،الحلي!-الألقارا:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

الحام.الصساعة

أحدائية،االمشجات،الهمدسيةأصسلعا،الملابسالباء،مواد:المناعة

الحام.أصناعةاحسبممتحاتا!بية،االإمدادات

ليهتكترر)م!طسليبيتمت!الأيراصديةالكلمةم!:الاسمأصل

نهر(.أوا،صدا!1

لبعضتذكاريمعلمالمكانهذامنمقربةعلىويوجد

ألمدفنايعتبرالذينوكنارياموضعفيالتارب!ماقبلرفات

مايفي.للملكةالأسطوري

للأنجلونورمندي!ت،أمامئا،ثغراسليجومدينةوكانت

المسمىكلدير(إنجليزيأعب)الإيرلإيرلفيهشيدحيث

عشرالثالثالقرنفيوديراقلعةفيتزجيرالدموريس

بيرجو،دي،نورمندية-الأنجلواالعائلةوكانت.الميلادي

ول!ش.الوقتذلكفيالمقاطعةتلكفيالرئيسيةالقوةهي

العائلاتأصبحت،الأيرلنديةالسيطرةإحياءإعادةمع

وأوداوودز.،وأوهاراسأوكونورزهيالحاكمةالايرلندية

الإقليموعانى.تجاريكمركزسليجومدينةوتطورت

القرنأربعينياتفىوقعتالتيالكبرىالمجاعةأثناءكثيرا

الموتبسببسكانهثلثالإقليمفقدحيثعشر،التاسع

البلاد.خارجإلىوالهجرة

منأد!نجليزي،ال!دبفيعالميا،سليجوعرفتولقد

فىطويلاوقئاقضىالذيييتسبتلروليمكتاباتخلال

مصدرالشعبيةوأغانيهاالطبيعيةمناظرهاوكانتلمسليجو،

ييتسموطنباسعمالشماليةسليجووتعرف.وإلهامهوحيه

ستسدفنولقد.الصيفيةييتسمدرسةسنوياوتستضيف

بتلر.وليم،ييتسانظر:.درمكليففي

غربفيالواقغسديجو،لإقديمالإقديميةالمدينةسلدجو

كبرىثانيةوتعتبر.نسمة28517سكانهاعددأيرلندا.

ممتدسهلعلىوتمإلمدينة.كوناختمقاطعةفيالمدن

سليجووتتمتعوالبحر.جيلبحيرةبينجارافوجنهربجوار

جيد.لحريوميناءجويبميناء

علىتشتم!!الصناعاتمنعددسليجوفيويوجد

أطحوم.اوتجهيزوالعدد،،الأصباغوصناعة،الأسماكصيد

،الساعاتعلىالأحرىالمحليةالصناعاتوتشتمل

الفيديو،وشرائط،والموازين،المستشفياتوتجهيزات

.السيداتوملابس

الجزءنىتقعأيردندانيجبالسدسدةيلومسلدف

هذهبطولوتجريلينستر.مقاطعةمنالغربيالشمالي

وتتكون.وأوفالي،لاويسإقليمىحدودالجبليةالسلسلة

الرملىالحجرمنمنهاالأعظمالجزءفيبلومسليف

م825أردرينالمسماةقممهاأعلىوتبلغ.العتيقالأحمر

البحر.سطحمستوىفوق

فيالواتعةمورنجبالنيتمةأعدىدوئاردسليف

مستوىفوق،م285إلىترتفعوهى.أيرلندابشمالداون

يشاهدأنللمرءيمكن،الصافيةالأياموفىالبحر.سطح

فىالواقعة،دونيجالجبالمنكلا،الجبلهذاقمةمن

.الأيرلنديالبحرفىالواقعة،مانوجزيرة،الجنوباتجاه

الذينالقديسينأحدباسمدونارد،سليفسميتولقد

.الميلاديالخامسالقرنفيعاشوا

الكبرىسديفبحيرة.بحيرةالنبرى،سلبف

مساحةتغطي،الأمريكتينفيالبحيراتأكبرمنواحدة

علىوتقعكندا.غربشمالحدودداخل2كما438.28

نهرويغذي.الروكىجبالشرقيكم004حواليبعد

نهربدايةنهايتهاوتمثلأساسيةبصفةالبحيرةسليف

الكبير.ماكينزي

السككوخطالجنوبيالشاطئبينماطريقويصل

ث!انيةالبحيرةحولتوجدكماألبرتا.فيالحديدية

الأسماكتجارةاكتسبتوقد.صغيرةسكنيةتجمعات

أم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحربمنذأه!ية

دولارمليونيعلىالسنويناتجهاإجماليقيمةوتزيد

الجنوبفيالقيمةعاليةالأخشابوتمثل.أمريكي

نفسهالجانبوفي،الدخلمصادرمنآخرمصدرا

منكبيراقدرا،المعادنوصهراستخراجشركةأنتجت

.الرصاصزنكخاممنال!حتياطي

الهنديةالعبيدقبيلة،سليفباسمالبحيرةسميتوقد

المكتشفهيرنصمويلاستطاع.المنطهقةفىعاشتالتى

.أم771سنةالبحيرةإلىالوصولالإنجليزي

كيميافطمركب،السليكونأكسيدثانيأواب

هيالكيميائيةوصيغته.والأكسجينالسليكونمنيتكون

فيالمتكونةالمعادنفيكبيربشكلالسليكاتوجد2031.

منكثيراتشكلوهي،السليكاتوتسمىالصخور،

هذهتتكون.الأرصانظر:.الأرضوغلافالأرضقشرة

)سليكاتوالفلسبارالأمفيبولاتمثلالسليكات

معمتحدةالسليكامنوالبيروكسيناتوالميكا(الألومنيوم

وقليل)الكوارتز(المرويتكون.الختلفةالكيميائيةالعناصر



38الألومنيومسليكات

فيالسليكاوتوجدالسليكا.منكليةالأخرىالأملاحمن

البلوريةالمتنوعاتتتكونمتبلر.وغيربلوري،شكلين

والكوارتزوالكريستوباليتالكويعستمثلللسليكا

أشكالأمامحدد.بلوريتركيبمنوالستيشوفيت

تأخذفلاوالأوبالالليتشاتيلياريتمثلالبلوريةغيرالسليكا

نفسه.التركيب

،المثالسبيلعلى.عدةاسشخداماتالسليكالمعادن

البثأجهزةمنكجزءالكوارتزبلوراتتعستخدم

العدساتتصنع.الراداراتأنواعومعظمالراديوية

تستعملالكوارتز.منالبصريةالأجهزةلبعضالخاصة

.الساعاتمنالختلفةالأنواعفيكذلككوارتزبلورات

وتصقلوالأوبالالكوارتزمنالختلفةالأنواعتقطع

كريمة.كأحجار

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المروالألومسيومسليكاتالأوبال

الميكاالسليكونالسليكاجل

السيراميكالزجاخ

علىتحتويالتيالمعادنمنمجموعةأيالسليكات

.الفلزاتمنأكثرأووواحدة،والأكسجينالسليكون

.الأرضقشرةمن59%منيقربماالسليكاتتشكل

وكذلك،السليكاتمنرئيسيبشكلالتربةوتتألف

الصخور.معظم

منيتكونبلوريتركيبلهااسمليكاتوجميع

الأكسجينية.السليكونيةالأوجهرباعياتتسمىوحدات

واحدسليكونأيونمنالوحداتهذهمنكلوتتألف

أربعةذاهرمئاشكلاتكون،أكسجينأيوناتبأربعةمحاط

توجدأنويمكن.الأوجهرباعىأي،الشكلمثلثةأوجه

بأخرىمتصلةتكونأومستقلنحوعلىالوحداتهذه

يمكنبدورهاالتركيباتوهذهتعقيدا.أكثرأشكالألتكون

،الألومنيوممنالشحنةموجبةأيوناتبوساطةمعاتتحدأن

سليكاتمعدنفيالموجودةالأخرىالمعادنأوالحديدأو

معين.

منوحداتهاترتيبلطريقةوففاالسليكاتتصنف

السليكاتوتتكون.3(أ)40الأكسجين-السليكون

الأوجهرباعياتمنمجموعاتمناللأوجهرباعيةالمستقلة

الشحنة.موجبةفلزيةبأيوناتمغامتحدةالمستقلة)4031(

السليكاتوتتكون.النوعهذامنالزيتونيوالزبرجد

الأوجه.رباعيتيمجموعتينمنالأوجهرباعيةالمزدوجة

الرباعيةالأوجههذهمثلعلىالأبيدوتمعدنويحتوي

حلقاتمنأساساالحلقيةالسليكاتوتتكون.المزدوجة

مثالأالبريلويعتبر،أوجهرباعيات!ستأوثلاثمن

السلسليةالسليكاتأما.السداسيةالحلقيةللسليكات

معامتحدةالأوجهرباعياتمنالعديدعلىفتحتوي

الأمفيبولاتوتعتبر.مزدوجةأومفردةسلاسلبوساطة

السليكاتوتتألف.متسلسلةسليكاتوالبيروكسين

أيوناتبينهاالأوجهرباعيةصفائحمنالميكامثلاللوحية

منالهيكليةالسليكاتوتتكون.الشحنةموجبةفلزية

تمتدالأبعادثلاثيةشبكاتفيمعامتصلةأوجهرباعيات

)سليكاتالفلسباروينتمي.جمئالاتجاهاتفي

القشرةفىوفرةالمعادنأكثر)الكوارتز(،والمروألالومنيوم(

المجموعة.لهذه،الأرضية

أكثرمنواحدةالفلسبارأوالألومئيومسليكات

وتشكل.الأرضسطحعلىوفرةالمعادنمجموعات

الصخورمعظمفيوتوجد.الأرضقشرةمن%06حوالط

الرسوبية.والمتحولةالصخورمنكثيروفي،النارية

فيجدا،الكبيرةالألومنيوملسليكاتبلوراتوتوجد

باسمالمعروفةالخشنةالحبيباتذاتالناريةالصخور

المعادنأكثرمنالألومنيومسليكاتوتعتبر.البجماتيت

وأالشفافالأبيضمناللونفيتتدرجوهي.صلابة

أوالأخضرأوالأزرقمنمختلفةدرجاتإلى،الرمادي

.الوردي

ألوميناعلىالألومنيومسليكاتجميعوتحتوي

رئيسيتينمجموعتينفيتصنفأنويمكنوسليكا.

وفقاوذلكالبلاجيوكلاز،والقلويةالألومنيومسليكات

للسليكاتالبلوريالتركيب

تحألروستركيبالسليكاتلمعادد

الأوجهرباعياتتسمىوحدات

كلوتتكون.الأكسحيسيةالسليكولية

أيورسالوحداتهدهمىواحدة

أيوناتسأرسعةمحاطسليكود

وبمكى.هرمياشكلاتكودأكسجير

لحوعلىالوحداتهدهتوحدأد

فيمعاتخحدأواليسار،إلى،مستقل

وااليسار،أقصى،سلسلىتركي!

تعقيدا.اكثرأحرىتركيات

أوحهرباعماتسلسلةأكسجييسليكوديأوحهرداعي
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سليكاتوجميععليها.تحتويالتيالأخرىللعناصر

يحتويكماالبوتاسيومعلىتحتويالقلويةالألومنيوم

هذهفىشيوعاالمعادنوأكثر.الصوديومعلىمعظمها

والسانيدين.والأورثوكلازالميكروكلينهيالمجموعة

كلعلىيحتويالأنديسين،مثلالبلاجيوكلاز،ومعظم

بقوراتبعضوتتركب.والكالسيومالصوديوممن

سليكاتمنخليطمنبيرثتيزالمسماةالألومنيومسليكات

والبلاجيوكلاز.القلويةالألومنيوم

اشجاجصناعةفىالألومنيومسليكاتوتستعمل

يحعلهامتميزولمعان،جميللونولبلوراتها،والخزف

وفىالزيناتوفي،كريمةكأحجارتستعمللأنصالحة

القمرحجررواجاالبلوراتهذهوأكثر.المبانيزخرفة

)ميكروأسينالأمازونوحجر(،اللبنيالأبيض)البيرثيت

.قزحقوسبألواناللبرادوريتوحجرأخضر(،

بتحليلالجويةالعواملتقومالتجوية،عمليةوفى

رئيسىبشكلهي،أخرىمعادنإلىالأأ!منيومسليكات

الصلصالمعادنوأهم.الأملاحوبعضالصلصالمعادن

.الممتازةأ!ينىأأوانيصناعةفيويستخدمالكاولينهو

الصلصاني،شكلهفىالألومنيومسليكاتيستخدمكذلك

.الورقإنتاجفيوحشوخارجيةكطبقة

.البلورةالقمر،حجر،الجرانيت،الأرض:أيضاانظر

شيءأيتشبهلااصطناعيةموادجموعةاوور

العضوية،الموأدب!توسطوالسليكونات.الطبيعةفىيوجد

مث!!،العضويةغيرومواد،والبلاستيكوالمطاطالزيتمثل

هىالرئيسيةومادتها)الكوارتز(.والمرووالزجاجالرمل

الموادأكثرالسليكونيعتبرالأكسجينوبا!شثناء.السليكون

الأرضية.القشرةفيوفرة

فىتنتجالتيالسليكوناتتستخدم.الاستعمالات

.الصناعات!نآلاففىغازيةأوولممائلةصلبةأشكال

جديدةاستعمالاتباستمرارالعلماءويكتشف

تحافظ،إطلاقعواملاستعمالهافعند.للسليكونات

فيالأوعيةفيالخبزالتصاقعدمعلىالسليكونات

عديمةولأنهالنظافتها،الشحممنأفضلوهيالخابز.

الإطاراتالتصاقعدمعلىكذلكوتحافظ.الدخان

عمليةخلالالصبقوالبفيالأخرىالمطاطيةوالأجزاء

الشموعفيالسليكونسوائلوتستخدم.التصنيع

والأثاثبالسياراتالخاصةوالتلميعالصقلووسائل

ولا.والنظاراتبالميناوالمطليةالبلاستيكيةوالأسطح

وأالمياهبالسليكونالمعالجالجلدأوالقمالقيمتص

ولا.الطماطموعصيرالحبرمثلعليها،القائمةالمنتجات

ومع.الجافالتنظيفأوالمتكرربالغسيلالسليكونيتأثر

منوكثير.القماشتيبسالسليكونيسببلاذلك

تتأثرلاأنهاكما،الإنسانلجسمضارةغيرالسليكونات

تستخدمفهي،ولذلك.الجسمداخلالكي!يائيةبالمواد

ذلكفيبما،الإنسانلجسمالصناعيةالأجزاءصناعةفي

زرعهايمكنالتيالقلبوص!اماتالصدرغرسات

الجسم.فيدائمبشكل

دائمةمزيتاتالسليكونوشحومزيوتوتستعمل

اسمليكونيةالموادوتحافظ.الكرياتومحملاتللساعات

والمشيدةالخرسانيةالحوائطجفافعلىللماءالطهاردة

كذلكالسليكوناستعمالويشيعالمطر.خلالبالطوب

بلاطتركيبفيللتسربمانعةأيمائيتصميدمادةبوصفه

راتينجمعبمزجهاالمصنوعةوالاصباغوالمطابخالحمامات

إلىم0652حرارةدرجةفيتتقشرأوتتبثرولا،السليكون

لونها.أوبريقهاعلىيؤثرلنالخارجىالجوأنكما.م0455

السفن.فيعادةأصسليكوناأصباعوتستخدم

يجعلالسليكونفإنللكهرباء،عازلةوكمادة

إلى01منتعمروالمحولاتوالمولداتأضقيلةاالمحركات

بطاقةالمحركوتجعل،العاديعمرهامقدارضعف001

.كيلوواط11ذيمحركبطاقةيعملكيلوواط،7ء

حرارةدرجاتفىالسليكونيالمطاطينصهرولا
منخفضةحرارةدرجاتفىصلداهشايصبحأوأغرنا

الأفرانأبوابإغلاقفىويستخدم957.-إلىتصل

فييستخدمكما،والدباباتللطائراتالهزازةوالصناديق

فيالمحركاتوملفاتالسفنفىالاتصالاتكبلاتعزل

الكهربائية.الديزلقاطرات

تتحملهاالتيوالتجويةالحرارةك!يةتعرف.التركيب

تلكذراتبينالتماسكقوةمقداربمعرفةالمادةوقدمالمادة

الموادتتحملهماأضعافالسليكونويتحمل.المادة

وبنية.والتجويةالحرارةكميةحيثمنالعضوية

والكوارتزوالزجاجالرملمنكلبنياتمثلالسليكونات

والاكسجين.السليكونمنمتعاقبةذراتمنتتكون

وأالترابطقوةإنإذ،السلسلةهذهفىقوياالترابطوي!صن

مقارنةمرةونصفمرةبمعدلأكبرتكونالتماسك

الموادبجزجاتتمسكالتيالكربونذراتبتماسك

معا.العضوية

الجسميوضع،السليكونيةالمنتجاتبصنعالقياموعند

العضويةالمجموعاتيموالأكسجينالسليكونهيكلعلى

المرونةمثل،مفيدةصفاتالموادتلكإلىتضيفالتي

عملويمكنالماء.ومقاومةالمناولةوسهولةالتزلقوقابلية

وأطلاءأوراتينجأوسائلشكلعلى،السليكونات

ومركباتهاالسليكونيةالتزليقزيوتتصنعكماصمغ،

إليها.المعاجينبإضافة



58السليلوز

فلزيلاعنصروهو3.ارمزهكيميائىعنصرالسليكو!

من%28نحويشكل،داكنرماديلونذوصلب

يفوقهلاحيث،وفرةالعناصرثانىوهو.الأرضيةالقشرة

معمتحداالسليكونويوجد.الأكسجينسوىوفرة

أكسيدوثانيالأكسجينخصوصا،،أخرىعناصر

المكونبالسليكا،المعروفالمربمطويعتبر.السليكون

رئيسيمكونفهوذلكإلىوإضافة.للرملالرئيسي

الفلسبارمثلالصخور،منهاتتكونالتيالمعادنلختلف

)الكوارتز(.والمرووالبيروكعسين(الألومنيوم)سليكات

السليكونأكسيدثانيمنأساساالبراكينحمموتتكون

طبيعي()زجاجالسبجمكونايتصلبوالذيالمنصهر،

نسبيا.نقيايكونعندما

الذريووزنه،41للسليكونالذريوالعدد

حرارةدرجةعندالنقيالسليكونويخصهر..855028

درجةوعند.م3552.درجةعندويغليم041.1

33.2إلىالسليكونكثافةتصلم02حرأرة

.3سماجم

الاستعمالاتمنالعديدلهاومركباتهوالسليكون

الدوائرصناعةفيالنقيالسليكونيستخدمحيث،المهمة

والأجهزةالشمسيةوالخلاياوالترانزستورالمتكاملة

شبهانظر:جيد.موصلشبهلأنهالمماثلةالإلكترونية

الرئيسيالمكونهوالسليكونأكسيدوثاني.علالمو

أحد،السليكونكربيدويستخدم.الزجماجانظر:.للزجاج

وصقلها.الأخرىالمعادنلشحذ،المعروفةالصلدةالمواد

يتحدالتي،بالسليكوناتالمعروفةالاصطناعيةوللمركبات

استخداماتعدة،الأكسجينمعوالسليكونالكربونفيها

الصناعي.المطاطإلىتحويلهايمكنحيث،صناعية

وطارداتوزيوتاعوازلكذلكالسليكوناتوتستعمل

للماء.

برزيليوسجاكوبجونزالسويديالكيميائىوكان

عليهحصلوقد.ام823فيالسليكونفصلمنأول

.البوتاسيوممعالفلوريةالبوتاسيومسليكاتاتحادبوساطة

الترانزستور.،السليكا؟الكيميائيالعضر:انظر

خلاياجدرانمنالرئيسىالجزءتؤدفمادةالسليلوز

وهو.والأعشابوالخضراواتالأشجارمنعديدةأنواع

وهيدروجينكربونمنمؤلفةكربوهيدارتيةمادة

علىوالخضرأواتالفواكهجميعوتحتوي.وأكسجين

السليلوز.

قوةمنالسليلوزيةالأليافتزيد.البيولوجيةالأهمية

.النباتاتمنعديدةلأنواعوالأوراقوالجذورالسيقان

ينتجهسكروهو-الجلوكوزمنالسليلوزالنباتويصنع

عن-والماءالكربونأكسيدثانيمنالبدايةفيالنبات

التركيبانظر:الضوئيبالتركيبتعرفعمليةطريق

متصلةجلوكوزجزجاتمنالسليلوزويتكون.الضوئي

تركيبهاويشبه.البوليمراتتسمىطويلةسلاسلفي

الجلوكوز،بوليمراتأحد-النشوياتتركيبالكيميائي

ببعضبعضهاتتصلالسليلوزفيالجلوكوزجزجاتأنإلآ

.النشوياتعنمختلفبشكل

والأوراقالسيقانمنتتكونالتيالخضراواتوتعد

ولابالسليلوز.غنىالأطعمةأكثروالسبانخالكرفسمثل

علىيعملأنهغيرالسليلوزهضمالبشريالجسميستطجع

.الفضلاتمنالتخلصعمليةفىللمساعدةالامعاءحفز

مهماجزءاالسليلوزيؤدف.الصناعيةالاستخدامات

يكونالمثالسبيلفعلى.المعروفةالمنتجاتمنالعديدفي

المبانيفييستخدمالذيالخشبمن%42نحوالسليلوز

وهو،القطنويحتوي.الأخرىالأشياءومئاتوالأثات

59%على،المنسوجاتصناعةفىاستخداماالأليافأكثر

منعاليةنسبةعلىأيضاالورقيحتويكماالسليلوز.من

منالمكونةهيجودةالورقأنواعوأرقىالسليلوز.

النقي.السليلوز

لتحويرقويةوقلوياتأحماضاالصناعاتوتستخدم

متنوعة.أغراضفياستخدامهبغرضالسليلوزخواص

الصوداالمنسوجاتصانعويستخدم،المثالسبيلفعلى

مردرةالعمليةهذهوتسمى.القطنأليافلتقويةالكاوية

بمعالجةإنتاجهيتمالفسكوزيسمىمحلولوهناك.القطن

ويعالج.الكربونكبريتيدوثانيالكاويةبالصوداالسليلوز

فيلاستخدامهاالرايونأليافلإنتاجالفسكوزالصناعيون

الفسكوزمنالسلوفانيصنعكما.الخيوطمنبدلأالنسيج

أيضا.

السليلوزمشتقاتتسمىموادالصناعيونوينتج

هذهوأكثر.الكيميائيةالموادبعضإلىالسليلوزبإضافة

وهوالسليلوز()أسيتاتالسليلوزخلاتاستخداماالمواد

الخليك.حمضبأندريدالسليلوزبمعالجةيصنعبلامشيك

أفلامالسليلوز،خلاتمنالمصنوعةالمنتجةالموادوتشمل

والأليافالكهرباء،وعوازلالتسجيلوشرائطالتصوير،

وهي-السليلوزخلاتبيوتيراتوتستخدم.الصناعية

السليلوز-منللماءمقاومةوأكثرأصليةبلاستيكيةمادة

بسبكالصناعيونويقوم.القيادةعجلاتصناعةفى

مثلقويةأدواتلإنتاجالإثيليالسليلوريسمىبلاستيك

اليدوية.الكهربائيةوالمصابيحالملابسحقائب

مثيلكربوكسىالأخرىالسليلوزمشتقاتوتشمل

مثيلكربوكسييذوبالسليلوز.ونيتراتالسليلوز

الطعامتكثيففياستخدامهويمكنالماء،فيالسليلوز
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اللكطلاءفيالسليلوزنتراتتستخدمكما.والبويات

بمزيجالسليلوزبمعالجةالسليلوزوتصئلترات.والدهانات

أشكالمنشكلوهناك.والكبريتيكالنيتريكحمضيمن

متفجرةمادةوهوالمتفجرالقطنيسميالسليلوزنترات

اللادخاني.البارودفىخاصةتستخدم

الموادبدأت،العشرينالقرنمنالأربعينياتوفي

أخذفيرئيسيةبصورةالنفطمنالمنتجةالاصطاعية

أرخصالنفطمنالمصنعةالموأدتكونأصسليلوز.امكان

الحبراءبعضأنإلاالسليلوزمنالتصنيعفيأسهلوثمنا،

يؤدئانقدأسعارهفىوارتفاعاالنفطفىنقصاأنيعتقدون

للسليلوز.أكبراستحدامإلى

.الرايونالبارود،قطن،الليفبمالسلوفان:أيضاانظر

استعانالذينمصرأبناءأحدالأسواليسليمابن

اسولة.ابملكللاتصالالفاطمىالصقليجوهرأغائدابهم

هوماوكل،وفاتهسنةأوميلادهعنمعلوماتتتوافرولا

اشائالقرنمنالتانيالنصففىوضعأنهعنهمتاخ

أنجاركتابلعسماهكتابا(الميلاديالعاشر)القرنالهجري

المقريزيعنهنقلوقد.والنيلوالبجةوعلوةوالمقرةالنوبة

يصفتراثىمصدرأولال!ضابهذاويعد،إياسوابن

!شةالرحلةهذهكانتوقد،النيللنهرالأعلىالمجرى

التىالنواحيالأسوانيسليمابنوصف.م759هـ،36ء

لاعاكطوصفهأنكمادقيقا،وصفاسكانهاووصفرآها،

سليموابن.الدقةمنبكثيريتسمكتابهفيجاءكماالنيل

شيئاعنهنعرفألاالممكنمنكانمغمورلكاتبمثال

وابنالمقريزيعندعنهوردتالتيالإشاراتبعضلولا

مصهسنفه.ذكروتضمنتوغيرهماإياس

أم(.052-4671هـ،269-)872الأولسليم

وأسد.العثمانيةالدولةتامئمحلاطين.الثانىبايزيدبنسليم

فيطرابزونسنجهتعلىواليا!ان)إسطبول(.بإسلامبول

سنةمكرهاالسلطةعنوالدهلهتنازل.أبيهعهدأواخر

بينهمودارت،إخوتهعليهانشق.أم251هـ-189

الصبمعاهداتبتجديداهتم.عليهمفيهاانتصر،حروب

إلىالعسكريةطاقاتهووجه،الأوروبيةمإلدولوالهدنة

أوقفعندماشهرتهوطغت.إسلاميةشرقيةبلدان

فيعليهموانتصر،العراقلضمالصفويينمحاولات

.أمء41هـ-029سنةالشهيرةتشالديرانمعر!!ة

علىوقضىتبريز،عاصمتهمإثرهاعلىجيوشهودخلت

الحجاز.إليهوضمومصر،الشامفيالمماليكدولة

إفريقيا،شماليعلىالعثمانيالنفوذمدعهدهفيبدأ

،الشهيرةبربروسةبأسرةهذاوارتبطالجزائر،فيوخاصة

للبحوثعلمئامركزاإسلامبولمنيجعلأنوحاول

وجهالتىالقاهرةآثارومن.الجوامعمنكثيراوبنى.الختلفة

مات.الروضةجزيرةفيالنيلمقياسإليهاعنايتهمعظم

بإسلامبول.ودفنجرلو،قربمعويبمرض

سليم.البستانى،انظر:.البستاليسليم

-1761أهـ،223)1175الثالثسليم

السلطانابنالثالثمصطفىالسلطانابنام(.808

سلاطينسلسلةمنوالعشرونالثامنوترتيبه.الثالثأحمد

عبدالحميدالسلطانلعمهخلفاأحرشاارتقى.عثمانآل

حالةفيالبلادوكانت.ام978هـ،أ302عامالأول

الروستحالففقد؟السلطةإلىجاءعندمامتدهورة

عامفيمرتينالعثمانيينعلىوتغلبواوالنمساويون

بندرمدينةعلىالروساستولىكما،ام!78أهـ،302

)مولدوفا(والبغدانالأفلاقبلادومعظمالحصينة

تموأخيراأم،197هـ،أ502عاموذلكوبسارابيا،

امتلكت،أم297هـ،ا602عامأ!دولتيناب!!الصلح

القوبانبلادمنوجزءانهائيا،القرمبلادبموحبهروسيا

عنالدولةتنازلتكما.الأخرىأجمالأقااوبعضوبسارابيا

عليهاأطلقالتيالمعاهدةبموجبوذاسكأوتشاكوفمدينة

يالتق.معاهدةاسم

وخاصةالداخلىالإصلاحإلىهذابعدالدولةالتفتت

كما،التجارةإصلاحبغيةالبحرقراصنةفطاردت،الجيش

الحديثة،الحربيةوالسفنالقلاعوبنتالثغور،أصلحت

والمدفعية،الحربيةمدارسوأصلحت،المدافعوصنعت

أنظمةووضعت،الحديثةالعسكريةالمؤلفاتوترجمت

العسكريةالفرقوأسستطراز،أحدثعلىالجيمق

بعد.في!االانكشاريةعنالاستغناءبقصدالحديثةالنظامية

مصرعنالفرنسيةالحملةإجلاءفىالتالثسليموأسهم

.م1018اهـ،216عام

هـ-أ223سنةالعرشعنالثالثسليمعزل

وكانت.نفسهالعامفىداخليةفتنةإثروقتل،أم808

عزله.فىرئيسياسبباإصلاحاته

-1523هـ،829-)039الثانيسليم

الدولةسلاطينمنعشرالحاديالسلطانأم(.574

لمحاسلامبولولد.الأولسليمانالسلطانابن،العثمانية

74!هـ-عامالحكمفيوالدهخلف)إسطنبول(.

سياسةتنتهجوالدهبعدالدولةمضتوقد.أم566

عليهاكانتالتيالدبالذاتىبقوةالإقليميالتوسع

عهدمنذالتدريجيالاضمحلالوبدأ.العثمانيةالسلطة



78البستانيسليمان

التاني.سليمالسلطهالىبناهبتركياأدرنةفيالسليميةمسجد

ساحةإلىقطيذهبلمسلطانأولوهو.السلطانهذا

وهوكبيرا،حدثاعهدهفيالدولةوشهدت.قتال

معاركبعدالبنادقةيدمنقبرصجزيرةعلىالاستيلاء

إلىالانتصارهذافىالفضلويعود.الجانبينبينحامية

محمد:منهم.والدهلهتركهاالتيالقويةالشخصيات

السعود،أبوالأكبروالمفتي،الأعظمالصدر-صوقللى

عهدهفيوتمباشا.القبطاندبياليمحمدوالنشانجي

الزيدية.الشيعةثورةبعداليمناستعادة

للنصرانية،كبرىضربةقبرصفتحأوروبااعتبرت

بالعصبةماعرفوكونوا،العثمانيينضدالحربإلىفدعت

وجنوهوتوسكانياوالبندقيةوأسبانياالبابويةمنالمقدسة

جزيرةوفرسانوفراراوباياومانتووسافريوفلورنسا

موقعةفيالعثمانيينهزيمةمنالحلفهذاوتمكن.مالطة

يترتبولم،الجانبينمنكبيرةخسارةبعدالبحريةلبانت

تحركبل،الدولةلهيبةأوعثمانيةلأراضفقدانهذاعلى

فيماواختلفواالحلفاءفخاف،الحلفهذالمحاربةالعثمانيون

قبرصجزيرةعنالبندقيةوتنازلتالصيحفتم،بينهم

جيوشهوسحقت.حربيةغرامةبدفعوتعهدت،للعثمانيين

.أم573هـ-819عام)مولدوفا(البغدانأميرتمرد

القصر.داخلفيلهوقعحادثإثربإسلامبولوتوفي

أفضلمنوكان.أدرنةفيالسليميةمسجدعمائرهوأشهر

العثمانيين.السلاطينالشعراء

سليم.،سركيسانظر:.سركيسسليم

سليم.،اللوزيانظر:.اللوريسليم

قادةأحدسديموديمأم(.079-1918)وليم،سليم

-ا)939الثانيةالعالميةالحربفيالبريطانيالجيش

،وإيرانوسوريا،،السودانفىحاربوقدأم(،459

بورما.فيالبريطانيةللقواتقائداأصبحثم،والعراق

الهزائمبسبباليأساعتراهاقدالقواتتلكوكانت

روحهالهاأعادسليمولكناليابانيينأيديعلىالمتكررة

النصر.إلىوقادهجيشهتنظجموأعادالمعنوية

الحربوخلال.سليمرأسمسقطبريستولوتعتبر

فرنسا،فىحاربام(،!18-191)4الأولىالعالمية

.والعراقوجاليبولي

الحاكممنصبشغلأم69و.5391بينوفيما

عامفيفيكونتلقبومنحأسترأليا،فىالعام

.أم069

داودبنسلياناللهنبيهوالسلامعليهسليمان

،إسحاقبن،يعقوببنيهوذاممبطمنالسلامعليهما

ورثهداودماتفلما،بالملكالسلامعليهداودلهأوصى

سنهحداثةومع.سنةعشرةثلاثعمرهوكانسليمان

وجودة،والسياسةالتدبيروحسنالفطنةذويمنكان

الحرثفيفتواهذلكعلىيدلوالقضاء،الحكمفيالرأي

الطفلشمأنفيفتواهوكذلك،الكريمالقرآنحكاهاالتي

بنىالذيوهو.الشيخانرواهماعلىالمرأتانتنازعتهالذي

منوانتهى،الملكتوليهمنسنينأربعبعدالمقدسبيت

وبنى،القدسمدينةحولالسورواقام،سنينسبعبعدبنائه

،المقدسبيتبناءمنفرغأنبعد-الملكيالقصر-الهيكل

اللهمنحهوقد.القربانمذبحوأنشأسنة،عشرةثلاثفي

الشياطينومردةوالجنالريحلهسخرفقد،كثيرةنعما

مؤلفاجندهوكان-المذابالنحاس-القوعينلهوأسال

بيتمنامتدحتىملكهواتسعوالطر،والجنالإنسمن

فصلهاسبأملكةمعوقصته،اليمنأقاصىإلىالمقدس

أنهتعنىالقرانحكاهاالتيسليمانوفتنة،الكريمالقرآن

والقران.روحبلاجسدكأنهصارحتىشديدبمرضابتلي

ومراتبإيجازمرةكثيرا،سليمانعنتحدثالكريم

انظر:150الايةمنبدءاالنملسورةفيكمابتفصيل

الجنولاالإنستعلمفلمالسلامعليهتوفي.سورة،النمل

الناسوتحققالأرضعلىفخرعصاهالأرضةأكلتحتى

موته.من

.سليمان،البحيريانظر:.البحيريسليمان

.سليمان،البستانيانظر:.اليسثالىسلدمان



الأشعثبنسليمان88

817؟-هـ،275-)202الأشعثبنسليمان

عمرو،بنشدادبنالأشعثبنسليمان988؟م(.

الإئمةإمام،العلم،الإمام.السجستانيداود،أبوالأزدي

.المشهورةالستةالحديثكتبأصحابأحد.الحديثفي

المديني،وابن،ويحيىوأحمد،،القعنبيعنروى

أبوب!ص،وابنه،الترمذي:عنهوروى،غيرهموكثيرين

داودلأبىأل!ت:عنهالحربيإبراهيمقال.وطائفة،وأبوعوانة

داودأبو:حبانابنوقال.الحديدلدأودألينكما،الحديث

وإتقانا.وورعاونسكاوحفظاوعلمافقهاالدنياأئمةأحد

منهاعديدةمصنفاتله.السننعنودافعوصنفجمع

حديث،00478فيهجمع،الستةالكتبأحدوهوالسنن

بمالمراسيل:وله.حديث000/005بينمنانتخبها

وغيرها.البعثالزهد؟

-718أهـ،72-01)0بلالبنسليمان

كثيرثقة،،محدث.التيميبلالبنسليمانم(.978

زيدعنروىبها.الخراجووليبالمدينةيفتىكان.الحديث

وعبداللهنمر،أبىبنوشسريكالطهويل،وحميد،ألمملمابن

بنوهشام،عقبةبنوموسى،كيسانبنوصالحدينار،بن

صالحأبيبنوسهيل،الأنصاريسعيدبنويحيى،عروة

،المباركبنوعبداللهأنس،بنمالكعنهروى.وغيرهم

بنومحمد،أويسأبيبنوإسماعيل،وهببنوعبدالله

أممتباأصحابحديثهأخرج.وغيرهم،القعنبيمسلمة

بالمدينة.توفي.الستة

-؟هـ،143-؟)طرخانبنسليمان

فينزل.التيميالمعتمرأبوطرخانبنسليمانم(.076

أهلعبادمنكانمحدثا.كان،إليهمفنعسبتيم،بني

أخرج.وسنةوحفظا،وإتقائا،،ثقةوصالحيهمالبصرة

وأبامالكبنأنسسمع.الستةالكتبأصحابحديثه

،كيسانبنوطاووس،البصريوالحسن،النهديعتمان

ابنهعنهروى.وغيرهمالبنانىوثابتاالسبيعى،إسحاقوأبا

بنوسفيان،الثوريوسفيان،الحجاجبنوشسعبةالمعتمر،

بنويحيىهارونبنويزيد،المباركبنوعبداللهعيينة

سنة04مكث.وغيرهم،النبيلوأبوعاصم،القطانسعيد

وهوتوفى.كثيرةالعبادةفىأخبارهيوما.ولفطريومايصوم

.عمرهمنوالتسعينالسابعةفي

-؟هـ،99-؟)عبدالملكبنسليمان

أبيبنالحكمبنمروانبنعبدالملكبنسليمانم(.717

خلفاءأحد.أيوبأبو،الأمويالقرشي،أميةبنالعاص

أبيهعندونشأجذيلة،بنىفيبالمدينةولد.بالشامالأمولين

الكتابواتباعوأهلهللعدلمؤثرافصيحاوكان.بالشام

.الإسلامشرائعوإظهاروالسنة

بالرملة،وكانالوليدأخيهموتبعدبالخلافةبويغ

القسطخطجنيةلحصارالجيشأعدوقدللغزو،محئاوكان

عمارةوأكملالجامبها.بناءعلىالرومصالحهحشى

مستشاراعبدالعزيزبنعمرعمهابنواتخذ.دمشرتجامع

بنالحجاجنوابعزلهذانتائجمنوكان،لهووزيرا

.والأسرىالسجناءسرأحوإطلاق،الناسأظمهميوسف

البلادوفتح.السياسيينوخصومهوالخنتين،بالمعنينبطمق

مدذاجيم!رأسعلىوسار)قزوين(،الخزرلبحرالمجاورة

فىالمنيةعاجلتهولكنالقسطخطينية،لفتحمسلمةلأخيه

التيحسناتهومن(.قنسرينأرض)مندابقبمرج،الطريق

يضربالذيعبدالعزيزبنعمرإلىبالخلافةعهدهتنكرلا

.الأعمالوعظائموالصلاحالعدلفيالمثلبه

الأعمت!.انظر:.مهرانبنسليمان

72(.-ه654أهـ،70-)34يساربنسلدمان

أبوه،مدنى،الهلاليةالحارثبنتميمونةالمؤمنينأممولى

،الحارثبنتميمونة:المؤمنينأمهاتعنروى.فارسي

بنوعبدالله،ثابتبنزيدوعن.وعائشة،سلمةوأم

مشاهيرمنوغيرهم،هريرةوأبيعمر،بنوعبدالله،عباس

بنوعبداللهدينار،بنعمروعنهروى.والتابعينالصحابة

،الزهريشهاببنومحمد،كيسانبنوصالحدينار،

سعيدبنويحيىعمر،ابنمولىونايخعوم!حول

ثقة،كان:النوويقال.التابعينمنوغيرهم،الأنصاري

فقهاءأحدوهو،العلموكثيرالحديثكثيرفقيهارفيعاعالما

السبعة.المدينة

فيالجزرمنسلسلةسليمانجزردجررسللمان،

أستراليا.شرقيشمالوتقع.الهادئالمحيطجنوبى

دولةمنجزءاالسلسلةهذهمنالجنوبيةالجزروتشكل

جزءاالشماليةالجزروتشكلأيلاندز،سولومونتسمى

.الجديدةغينيابابوامن

وكوادالكنالشعويزولالجنوبيةلممليمانجزروتضم

إيزابيلولممانتاكريستوبالوسانجورجياونيوومالياتا

مساحةالجزرهذهوتغطي.صغيرةجزروعدة

كم.92لأ785

الجزرمنوقليلاوبوكابوجنفيل،الشماليةالجزروتضم

وقد2.كما878.0مساحةالجزرهذهوتغطي.الصغيرة

واليابانيينالحلفاءقواتبينالجزرهذهفىعنيفقتالنشب

الثانية.العالميةالحربأثناءأم449إلىأ!24عاممن
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ام(.008-؟اهـ،215-)؟الحلبيسليمان

،سوريإسلاميمجاهد،الحلبيأمينمحمدبنسليمان

إلىوعاد،التعليميتلقىسنواتثلاثالأزهرفيأقام

بعضفعاهد،وغزةالقدسوزار،مرتينوحج،حلب

علىالفرنسيالحاكمكليبر،الجنرالقتلعلىأصدقائه

فرنسا،إلىنابليونعودةبعد،الفرنسيةالحملةإبانمصر

حريةعنودفاعاكليبر،أهانهالذيالساداتللشيخثأرا

إلىرسائلغزةعلماءمنوحمل.وكرامتهمصرشعب

القاهرةوفي.بمساعدتهيوصونهمالأزهر،علماءبعض

فرنسيمعيسيربهظفرحتىيوما31لكليبرالحلبيترصد

،طعناتعدة،ثيابهفييخفيهكانبخنجرفطعنهاخر،

إثرها.علىكليبرمات

الحلبيسليمانالمجاهدعلىفرنسيةمحكمةوحكمت

فيذلكفيهونفذ،اليمنىيدهتحرقأنبعدصلبا،لمحاعدامه

علماءمنثلاثةرؤوسجانبهإلىوعلقت،العقاربتل

جهاداكليبرقتلعلىبعزمهإليهمأفضىقدكانالأزهر،

الغزيالشئكبدالله:وهم،سرهيفشواولم،اللهسبيلفي

الوالي.أحمدوالشيخ،الغزيمحمدوالشيخ

،سليمانلجسمالعظمىبالهيكلالفرنسيونواحتفظ

كما،باريسفيالحيواناتحديقةمتحففيفوضعوه

بباريس.الطببمدرسةالتضريحغرفةفيجمجمتهحفظوا

مدينةفيمحفوظاكليبربهطعنالذيالخنجرومازال

بفرنسا.كاركاسو

أبو،الخطابيانمار:.الخطابيسليمانأبو

.سليمان

سديمان.،ديميريلانظر:.ديميريلسليمان

.سليمانالطوفى،انظر:.الطولمحيسليمان

سياسيام(.299-)0191فرنجيةسليمان

الجمهوريةرئيمه!منصبتولىالأصلمارونيلبناني

عدةعهدهشهد.أم769حتىأم079عاممناللبنانية

عامياللبنانيةالأهليةالحربمنهاوقلاقلاضطرابات

زعزعةواضحفيأثرلهكانمما،ام769و7591

بطلبالنوابمجلستقدموقدالبلاد.داخلالاستقرار

رفض.أنهغيرإقالته

عندمامرةلأولالسياسةمجالفرنجيةسليماندخل

من(اللبنانىوالسياسي)الوزيرفرنجيةحمدشقيقهانسحب

عهدفيوزاريةمناصبعدةفتولى،مرضهبسببالحكومة

انتخبحتىكراميورشيداليافيوعبداللهسلامصائب

.أم079عامسركيسإلياسمنافسهضدللجمهوريةرئيسا

اللبنانيةالجبهةأعضاءمعواشتركالتحريرجيم!أسس

قويةأمنيةروابطإقامةإلىدعاكما،الثوريةنشاطاتهافي

سوريا.مع

هـ،009749أو)898القانونيسليمان

سليمالسلطانابنسليمانأم(.أ-494566أو2941

،عثمانالسلاطينعاشر،الثانيبايزيدالسلطانابنالأول

والدهخلف)إسطنبول(.بإسلامبولولد.عظمائهموأحد

هـ،269ممنةالسلطةعرشعلىالأولسليمالسلطان

الكمالأوجعهدهفيالعثمانيةالدولةبلغت.أم052

علىكبيرةمقدرةذاكانوعسكريا.وثقافياسياسياوالقوة

نسخمنهذاعلىيستدلورعا،وكان.والتشريعالتنظيم

بمسجدمحفوظةوهى،بنفسهنسخهاالتيالثمانيالقرآن

بإسلامبول.السليمانية

ثلاثفيبنفسهشمارك.عاليةعسكريةبمهارةتمتع

اسيا.فيوثلاثأوروبافىمنهاعشرعطمة،حرباعشرة

بلجرادعلىالاستيلاء:الحربيةفتوحاتهأبرزمنوكان

فىوتساقطتأم،21ءهـ-279عامالصربعاصمة

جزيرةعلىواممتولى.المهمةالمجرحصونهذاإثريده

هـ-929سنةيوحنا،القديسفرلممانمعقل،رودس

سنة،ثلاثمائةمنمايقربسكنوهاأنبعدأم،522

ساحقاانتصاراالمجرعلىوانتصر.أسلافهعلىواستعصت

هـ-339عامموهاكس(-)موهاسموهاكرمعركةفي

بسببالحصارعنهارفعولكنهفيينا،وحاصر.أمء26

المبكر.الشتاءحلول

الدينخيربمعاونةوالأسبانالبرتغاليينمنتونسحمى

هـ-459سنةوعدنصنعاءإليهوضم.بربروسة

حتىالأحمرالبحرعلىسيطرتهبذلكمكملاأم،538

فرنسامعصداقةمعاهدةوعقد.المندببابمضيق

وأسبانيا.والبرتغالالنمساضدحربهفىجانبهإلىليكسبها

بغداددخلحين،بالعراقالصفوييننفوذعلىوقضى

مدينةودخل.عثمانيةولايةلتصبحالدولةإلىوضمها

الثانية.للمرة-الصفويينعاصمة-تبريز

مثلوضعها،التيالعديدةللقوانيننظرابالقانونىاشتهر

الأرضوملكيةالحربىوالإقطاعالجي!شتنطمقوانين

،والعمارةبالثقافةواهتموغيرها....العاموالإقطاعوالشرطة

بالعاصمةالسليمانيةمعسجدمنها،كثيرةمساجدفشيد

وأحمدالثانىسليمانوقبرقبرهوبه)إسطخبول(إسلامبول

سليملذكرتخليدابنىالذيالسليميةومسجد،الثاني

محمد،الأميرلذكرىتخليدازادهشماهومسجد،الأول

فيأقامهالذيوالقصرالعاصمةفيالمعلقةالقناطروشيد

الدينجلالوقبربغدادفىحنيفةأبيقبروشيد.إسكودأرة



محمدمصطفى،سليمان09

الكعبةوجدد،المقدسبيتأسواروجدد.قونيةفىالرومي

بالمجر.يجاهدوهو،ومات.المعلقةمكةوقناطر

أهـ-)341محملىمصطفى،سليمان

جامعيأستاذ،سسليمانمحمدمصطفى(.-أم229

علىحص!.الإسلاميةالدراساتأساتذةمن،مصري

والاجتماعيةأغلسفيةاالدراساتقسممنالادابليسانس

ثمجيد،بدرجةام069عام)مصر(الإسكندريةبجامعة

بدرجةأم679عامفىنفسهالقسممنالماجستيرعلى

بمرتبةام719نفسهاالجامعةمنالدكتوراهعلىثمممتاز،

عمل.الأولىالشرف

الفلسفةبقسممدرسا

العلومداربكليةالإسلامية

مايو17منالقاهرةجامعة

للتدريسأعيرثما،أم729

)الملكالرياضبجامعة

العربيةبالمملكة(الانسعود

من6المدةفىالسعودية

02إلىمدأ759نوفمبر

سليمانمحمدمصطفىد.أستاذاعين.ام089فبراير

الفلسفةبقسممساعدا

قائفاثمام،979مايو2فيالعلومداربكليةالإسلامية

فىالعلومداربكليةالإسلاميةالفلسفةقسمرئاسةبأعمال

المعلوماتبصحةمؤلفاتهوتتسم.ام829سبتمبرمنالأول

معالفكرفياتجاههوسلامةالأصليةمصادرهامنوتوثيقها

الإسلامية:الدراساتمجالشيمؤلفاتهومن.العبارةسهولة

قواعد؟الحديثأصولفيوالسنةالحديثعلماءمنهج

الإسلامي.الفكرفيالسلفيالمنهج

الإسلاميةللدرأساتالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام859أهـ،504عام

وكدوجبالينئمنأيردندا،جمهوريةفينهرسليئي

كارلوعبرأكم،..لمسافةالجنوبناحيةويجري

ميناءعندبحرأيرلندافيسلينيويصبوكسفورد،

قربالسالمونأسماكتعمصائدكماوكسفورد،

.وكسفورد

منمأخوذةسنا.رؤرفوقنراهاالتىالكبرىالقبةالسماء

تذكرهـهىسماواتوجمعهاتعلونا،لأنهاوالعلوالسمو

مرئيةفضائيةمنطقةالفلكعلماءعرففيوالسماء.وتؤنث

الكتلةتلكوهوالجويالغلافعلىتحتوي.الأرضمن

فوقالكيلومتراتمئاتوتمتدبجرمتحيطالتيالغازية

والأكسجينالنيتروجينعلىالجويالغلافيحتوي.الأرض

ماءقطراتعلىذلكإلىبالإضافةويشتملرئيسيةبصفة

البخارتكثفسحبشكلفيثلجوب!وراتجداصغيرة

والملوثاتالغباروذراتالدخانأنكما.وندىمطرإلى

.المدنفوقأسسماءاتملأربماال!صميائية

ضوءانتشارأوتبعثرنتيجةالسماءألوانتتكون

الغلاففيالغباروذراتأخازاجزيئاتطريقعنالشمس

بأطوالضوئيةأمواجعلىالشمسضوءويحتويالجوي

الضوء.انظر:.مختلفبلونترىموجةكل،مختلفة

حمراءوأطولها،اللونزرقاءالضوئيةالأمواجأقصروتبدو

طريقعنفتنتشرالزرقاء،الضوئيةالأمواجأما،اللون

الأمواجتنتقلبينماالجويالغلاففىالمادةجزيئات

اصطدمتإذاإلا،تشويشبدونالحمراءالضوئية

أممبيرة.ابالجزيئات

الضوءأمواجتنتشرصافيةالسماءتكونوعندما

ونتيجةآخر.لونلأيأخرىأموا!أيةمنأكثرالأزرق

السماءتكونوعندما.اللونزرقاءتبدوأ!سماءافإدلهذا،

الأمواجتنتشر،الدخانأواممثيفة،ابالسحبملبدة

واداكنا،الس!اءلونيكونوبهذا.الألوانبكلالضوئية

ضوءيرتحلالشص!مغيبأوطلوعوعند.أشهبرماديا

لوكانتأما.الجويللغلافكثافةأكثرطبقةعبرالشمس

الأحمرالضوءأمواجفإنالنهار،منتصففىالشمس

الأضواءأمواجمنأكثربصورةالطبقةهذهعبربعيداتنتقل

الشمسمنكلتبدوالحالاتهذهمثلوفي.الأخرى

حمراوين.الأفقخطقربوالسماء

النباتمساعدةأجلمنللتربةتضافمادةا!اد

الأسمدةمنأنواععدةالمزارعونويستخدمالنمو.على

السمادالبستانيونيستخدمكما،وفيرةمحاصيللإنتاج

الحدائقفىوفيرةوخضراواتوكبيرةقويةأزهارلإنتاج

الخضراءالمسطحاتبرعايةكذلكالعاملونويقوم.المنزلية

مسطحاتعلىللحصولالسمادبنثرالجولفوملاعب

.خضرةوأكثركثيفةخضراء

أساسية(غذائية)موادمغذياتعلىالأسمدةوتحتوي

العضوية،الموادمنالأسمدةبعضوتصمنع.النباتلنمو

وبعضها،الصحيالصرفمخلفاتأوالحيوانروثمثل

المصمائ.فيمنتجةمركباتأومعدنيةموادمنالاخر

السنين،آلافمنذالأسمدةالإنساناستخدموقد

،للنباتفائدتهامدىلايعلمكانالتىالأوقاتافىحتى

فقد.طويلةبفترةالنباتتغذيةأهميةالإنسانيعيأنوقبل

المعادنوبعضالخشبورمادالحيوانروثأنلاحظ

القرنوخلال.بقوةينموأنعلىالنباتتحساعدالأخرى



ساعدوقد،وبوتاسيوموفوسفورنيمروجينعلىتحتويالتجاريةالأسمدة

تسمد.لمالبنيةضعيفةشاميةذرةاليسرىالصورةوفى

نأالباحثوناكتشفالعشرينالقرنوأوائلعشرالتاسع

.النباتلتغذيةضروريةالكيميائيةالعناصربعضهناك

منكبيرةكمياتالحاضروقتنافىالمزارعونويستخدم

فيالزيادةبلغتوقد.العالمأنحاءشتىفيسنوياالأسمدة

المحصولإنتاجربعحوالي،الأسمدةإضافةبسببالإنتاج

أوسعمساحاتزراعةيجبكانالتسميد،فبدون.العالمى

نفسها.الكميةلإنتاجأكبرعمالةوأمشخدامالأرضمن

الأسمدةأهمية

عمليةخلالمنغذاءهاالخضراءالنباتاتتنتج

هذهوتحتاج.الضوئيالتركيبانظر:.الضوئيالتركيب

تسمىكيميائيةعناصرتسعةمنكبيرةكمياتإلىالعملية

والهيدروصنالكربون:وهيالكبرىالمغذيات

والكبريتوالنيتروجينوالبوتاسيوموالفوسفوروالأكسجين

أقلكمياتإلىأيضاتحتاج.كماوالكالسيوموالمغنسيوم

لأنوذلك،الصغرىا!لغذياتتسمىأخرىعناصرمن

العناصرهذهوتشمل.قليلةبكمياتإليهايحتاجالنبات

والزنكوالموليبدنوموالمنجنيزوالحديدوالنحاسالبورون

)الخارصين(.

الكربونمناحتياجاتهبمعظمالنباتوالهواءالماءويزود

الحصولفيتمالعناصر،باقيأما،والأكسجينوالهيدروجين

التربة.منعليها
19لسمادا

اليمنىالصورةفيدلكيرىكماخضراءشاميةذرةإنتاجفىالأسمدة

منالتربةمنالنباتعليهايحصلالتيالعناصروتأتي

فيولكن.ذائبةوعناصرحيوانيةموادأومتحللةنباتات

فيالموادهذهمنكافيةكمياتتتوافر،لاالأحيالقبعض

حصاديشملفمثلا،السماد.إضافةيحتممما،التربة

لاوبذلك.وتحللهموتهقبلالتربةمنالنباتإزالةالمحاصيل

التربة.إلىالمحاصيلفيالموجودةالمعدنيةالعناصرترجع

ماغالباالتيالعناصروتتضمنالسماد.إضافةيجبولهذا

والبوتامميوم.والفوسفورالنيتروجينالتربةفىناقصةتكون

الأسمدةأنواع

وأسمدةمعدنيةأسمدة:الأسمدةمننوعانيوجد

موادأومعينةعناصرمنالمعدنيةالأسمدةوتنتج.عضوية

المتحللةالنباتاتفمصدرها،العضويةالاسمدةأما.مصنعة

الحيوانية.والمواد

النباتوتزودال!كثراستخداما،!ط.ا!لعدنيةالأسمدة

-3الفوسفور2-النيتروجين-اهىرئيسيةعناصربثلاثة

.البوتاسيوم

استخداماالأنواعأكثروهىالنيتروجينيةالأسمدة

سمادشكلعلىالنشادرغازمنأساسيوتنئبشكل

علىأو،المائيةالنشادرأواللامائيةالنشادر:مثل،سائل

ونتراتالأمونيومكبرشات:مثل،صلبسمادشكل

يسمىعضويومركب،الأمونيوموفوسفات،الأمونيوم



السماد29

بكمياتالتربةالأسمدةهذهمنواحدكلويزود.يوريا

أخرىبعناصرالتربةبعضهاويزود،النيتروجينمنكبيرة

وفوسفاتالأمونيومكبريتاتمثل،النيتروجينغير

ال!مونيوم.

وتصنعفوسفاتأيضاوتدعىالفوسفوريةالأسمدة

الأباتيتمسحوقإضافةويمكن.الأباتيتمعدنمن

حينئذويدعىصلبلمممادشكلعلىالتربةإلىالناعم

بحامضالأباتيتيعالجوقدصخريلمحوسفات

سائلةأسمدةلصنعالفوسفوريكحامضأوالكبريتيك

.فوسفاتسوبرتدعى

كلوريدرواسبالرئيسيمصدرهاالبوتاسيةالأسمدة

المناجممنالموادهذهاستخراجيتمحيث،البوتاسيوم

كلوريد:مثل،اسمدةلإنتاجالماءبوساطةوتستخلص

.أجوتاسيوماوكبرلمجاتالبوتاسيومونتراتالبوتامميوم

بعساصرالتربةتزودأسمدةهناك.أخرىمعدنيةأسمدة

بالكبريت.التربةتزودالجبسمنتصنعالتيفتلك.مختلفة

.الصغرىبالمغذياتانتربةتزودأسمدةتصنيعيتمكما

بمامختلفةموادمنتصنيعهايتما.العضويةالأسمدة

أصحياالصرفومياهلباتيةوموادالحيوانيالس!ادفيها

أحضويةأالأسمدةهذهوتحتوي.التعبئةمخازنوفضلات

المعدنية،بالأسمدةمقارنةالعناصرمنأقلنسبةعلى

نتالعلىللحصولكبيرةبكمياتتستخدمفإنهاولهذا،

منأكثرالعضويةالأسمدةتكلفةتكونوقد.مشابهة

النفاياتمنالتخلصمشكلةتحلأنهاإلاالمعدنيةالأسمدة

سماد.شكلعلىإضافتهاعدااستخداماتلهاليسالتي

ومتحللخليطسمادأبطريقتينالنباتيةالموادوتستخدم

أخضر.سماد2-

منمتبادلةطبقاتعلىالمتحللالسمادكومةوتشتمل

وتتركبالجيرالأسمدةهذهتخلطوقد.النباتيةوالموادالتربة

انظر:سمادا.ا!شخدامهاقبلأشهرعدةلتتحللالكومة

الخليط.السماد

معينةمحاصيلعلىالأخضرالسمادويشتمل

بكتيرياتوجدالنباتاتفبعض.سماذاالمزارعونيستخدمها

منالنيتروجينالبكتيرياهذهوتمتصجذورها.علىعقدية

كالفصفصةالبقوليةالنباتاتعليهاالأمثلةومنالهواح!،

تحرثثم،المحاصيلهذهوتزرع.والبرسيموالفاصوليا

يرحإلنيتروجينوبهذا،صغيرةوهيالأرضفيوتقلب

.الأخرىالنباتاتبهوتتغذىالنباتاتتحللأثناءالتربةإلى

الأسمدةصناعة

العالمفيالمنتجةافيسمدةمن%59منأكثريستخدم

أهمالمتحدةالولاياتوتعد.المحاصيلتسميدأجلمن

المنتجةالرئيسيةالأقطارومن.للأسممدةالمنتجةالدول

والهند.وفرنساوالصينكنداأيضا،

الأمونياوتعدمصادر.عدةمنتأتى.الخامالمواد

باتحادوتصنع.النيتروجينيةللأسمدةالرئيسيالمصدر

فيالموجودبالهيدروجينالهواءفيالموجودالنيتروجين

الولاياتفينفطشمركاتعدةوتصنع.الطيعيالغاز

الغازلديهايتوافرلأنهالأمونيامادةالأمريكيةالمتحدة

.كبيرةب!صمياتالطبيعى

أكبروالمغربوروسياالأمريكيةالمتحدةوالولايات

أكبرالمغربويمتلك.الصخريللفوسفاتالعالممنتجى

احتياطيأكبرويوجد.أصخرياالفوسفاتمناحتياطى

الرئيسيالمصدروهو،البوتاسيومكلوريدلترسبات

كندا.فيالبوتاسيةللأسمدة

أشكالبأربعةالأسمدةإنتاجسم.والتسويقالإنتاج

علىتحتويكيميائيةمركباتوهى،نقيةأسمدة؟رئيسية

مخلوطة،وأسمدة،السماديةالعناصرمناثمينأوواحد

وأسمدةمعينةبنسبةالنقيةالألمممدةمنخليطو!ط

مخلوطةوهىأكثر،أومركبينعلىوتحتوي،مصنعة

نيتروجينعلىحبةكلوتحتوي،حبيباتبش!صلومجهزة

بعضفيأخرىعناصرإلىإضافةوبوتاسيوموفوسفور

منأكترأوواحدعلىوتحتوي،سائلةوأسمدة،الحالات

وأالنباتعلىترشوقدالماء.فيالذائبةالسماديةالعناصر

.الريمياهمعتضافأوالترلةفىتحقن

مباشرةالتربةفيالأسمدةمعظممنالمغذياتوتتحرر

تدعىخاصةأسمدةأيضاالمصنعونوينتج.إضافتهابعد

بالتدريج.المغذياتتتحررحيثالبطىء،التحررأسمدة

بحاجةيكونعندماللنباتمفيدالنوعهذاأنوجدوقد

الوقت.منطويلةلفترةالمغذياتمنمستمرمصدرإلى

الأطنانملايينإنتاجيجب.الأسمدةصناعةمشاكل

الغذاء.منالعالمحاجةتوفيرلضمانسنوياالأسمدةمن

منالفعليةالاحتياجاتتلبيةالأسمدةمنتجوويحاول

ربما،ذلكتحققإمكانيةعدمحالةوفي.المطلوبةالأسمدة

الغذاء.إنتاجفيكبيرينئدقص

توفيرإمكانيةانخفضت،الخامالموادنقصوبعسبب

الطيعىكالغازالخامالموادبعضتستخدمحيثالسماد،

فىانخفاضإلىيؤديمماأخرىصناعاتفيوالفوسفور

.السمادإنتاص!

لصناعةالمطلوبةالخامالموادوتصنيعالتعدينيؤديوقد

المفتوحةالمناجمفمثلا،،لحميئةأضرارحدوثإلىالأسمدة

وهناالسماد،صناعةفيتستخدممعادنلعدةمصدر

المنظروسيئةمنتجةغيرمساحاتتركفيالتعدينتحسبب



يؤديكما.مناسبةبطريقةوتنسيقهاتجميلهاتمإذاإلا

يحملحيثالماء،تلوثإلىالأسمدةمنالزائدالاستخدام

وتزيد،التربةانجرافأثناءوالجداولالبحيراتإلىالسماد

المائية.ايلأماكنهذهفىالطحالبنمومنالعناصرالغذائية

كبيرةبكمياتنفاياتتخلفالطحالبتموتوعندما

عنوينتجتحللها،عندالأكسجيناستهلاكعلىتعمل

.الأخرىوالنباتاتالأسماكموتذلك

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

حجر،المرلوالنباقطالحيوانيالسماداللامائيةالأمونيا

المهادالخليطالسمادال!وتاسيوم

لنمراتاالفوسفاتالجير

درلنشااالفوسفورلجيريالحجرا

النيتروج!الكالسيومالفوسفوريكحمض

اليورياالكبريتالطيورذرق

لرمادا

صلةذاتأخرىمقالات

الماءتلوثالتربة

وأنباتيةمادةأيهووالنباثيالحيوانيالسماد

معظمويتكون.التربةخصوبةلزيادةتستخدمحيوانية

مخلوطاالحيواناتروثمنالنباتيأوالحيوانيالسماد

المجففة،الحظائرحشائشأو،عصرهبعدالقصببفضلات

هذهتجمع.فقطالحيواناتروثمنأحيانايكونوقد

موادلمافرازتقومتحللهاوعند،الحقولفيوتنثرالفضلات

ثمومن.التربةخصوبةزيادةعلىتعملمهمةغذائية

التربةتفككفىالسمادويساعد.النباتاتنموفيتساعد

منخاصنوعوهناكالماء.امتصاصعلىقادرةوجعلها

طريقعنعليهيتحصلالأخفربالسماديعرفالسماد

داخلها.تتحللوجعلهاالأرضفيالنباتاتطمر

نأإما،فهوالنوعحمسبالحيوانيالعسماديختلف

معظمويأتىجزئيا.متحللاأومجففاأوطازجايكون

والخيلوالدجاجالأبقارروثمنللمزارعالحيوانيالسماد

العضويةبالموادغنيمصدرالحيوانيوالسماد.والأغنام

موادإلىيفتقرولكنه،للتربةالمهمة(الكربون)مركبات

والفوسفورالنيتروجينمثل،مهمةأخرىغذائية

فىالموجودةالموادهذهكميةتعادلحيث،والبوتاسيوم

فيموجودهوماالحيوانيالسمادمنكجم009

الصناعي.السمادمنكجم45

السمادأنواعأشهرمنوالأعشابالبقولياتوتعد

بالموادالتربةوالبقولياتالحشائمقوتمدالأخضر.النباتي

النيتروجين.منكبيرةوكمياتالعضوية

السماد.:أيضاانظر

39نغراسما

منجزئيايصنعالخصباتمننوغالخليطالسماد

بالغذاءلتزويدهابالتربةالبستانيونيخلطهمتحللنباتمادة

يأمهادا،أيضايستعملأنويمكن،التربةبنيةولتفكيك

برطوبتها.للاحتفاظالتربةفوقينثر

فيالذابلةالنباتأجزاءبوضعالنباتىالسمادويصنع

ذلكفىالاستعمالشائعةوالمواد،تتحللوتركهاكومة

وأوراقهالحدائقنباتوقصاصاتالحشائششتلاتهى

لهذاأخرىنباتيةمادةأيتصلحكمااليت،ورواسب

نحوعمقعلىطبقاتفيالموادهذهتعبأ.الغرض

منرقيقةطبقةتضاف،التحللبعمليةوللإسراع.سمأ5

ذلكعلىيساعدقبلها،طبقةكلبعدالتربةأوالسماد

الخليط،لاحتواءإناءاستعملوإذابالماء.الخليطريأيضا

الهواء.بعضبدخولجدرانهتسمحأنيجبفإنه

قبلتحللهليتمأشهر7-5لمدةالخليطيتركأنويجب

استعماله.

الحدائق.تنسيقأيضا:انظر

الأسل.انو:.السمار

البلادفيالبريالنباتانظر:الساحلى.السمار

الساحلى(.)السمارالعربية

الوسطىجاوهإقليمفيمدينةأكبرلمدمارالع

الميناءأنهاكماإندونيسيا،مدنأكبروخامسةوعاصمتها،

أو.671.26سكانهاعدديبلغ.الوسطىلجاوهالرئيسي

الساحلمنبالقربسمارانغتممدينةا!لدينة.

الساحليالسهلالمدينةوتحتل.الوسطىلجاوهالشمالي

.الجنوبفىأونغارانوجبلجاوهبحربينالواقعالضيق

أعلىأحيائاوتسجل،ورطبةحارةالميناءحولوالمنطقة

كانديعلىوتهبجمئإندونيسيا.فيحرارةدرجة

منبالغيومملبدةنعسائمالمدينةمنالجنوبيالجزءفيالواقعة

علىوتهطلاعتدالأ.أكثرجوهاأنكما،جاوهبحر

سم.أ65بالسنويةنسبتهاتقدرأمطارسمارانغ

الرياحتهبعندماخواسمارانغميناءويصبح

فيللسفنقليلةحمايةيهيءكانوقد.القويةالموسمية

منالثمانينياتخلالكبيرةتحسيناتأجريتثم،الماضي

المائي،الحاجزمكنأم859عاموفى.العشرينالقرن

طوالالعملمنالميناءمهو001يبلغبطولأكملالذي

خامسسمارانغفىالموجودماستانجونغميناءويعد.العام

ويقدم.البضائعمعالتعاملحيثمنإندونيسياموانئأكبر

بحمولةالمحيطعلىالمسافرةالسفناحتياجاتكلالميناء

.متريطن000/01إلىتصل
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ذاتكاندي!يلسمارائالرئيسيةالسكنيةوالضاحية

أطرقاطولعليالمبنيةالريفيةوالمنازلالجميلةالمباني

منالمنف!!ويشمل.التلالأش!!التناسبالتيالمتعرجة

فيوتقع.جاوهوبحرالمدينةمنالأسفلالجزءكاندي

س!صنيةضاحيةوممطالجديدةكانديكانديلثممال

حديثة.

كياتراهيبورانتامانوتشمل.أهمةذاتأماكن

يوجدكما.نوعهمنالفريدالعامالثعابينمتنزهيوجدحيث

المجاورةالمناطقفىجاوية-الهندوالمعابدمنعدد

أ!دينةامنطقةللسياحجاذبيةالأماكنوأكثر.لسمارانغ

ويعتقدالمطار.منبالقرببوكونغسامومعبدالصيخية،

مدف!مكانهوالمعبدذلكأنالمقيمونالصينيون

أغرنأفيالصينيةالإمبراطوريةالبحريةأميرال!و،تشيئ

.الميلاديعشرالخامس

ا!ماطقأكثرمنالوسطىجاوهإقليميعد.السكان

ا!صمةرحلتوقد.إندونيسيافيسكانيةكثافة

منأخرىأجزاءإلىالسحانمنأعداداالإندونيسية

الوسطى.جاوهفىأسس!طنياالضغطلتقليلإندونيسيا

توطينهمإعادةقبلالسكانبهيمررئيسيمركزوسمارانغ

جايا.إيريانأووكاليمنتانالجنوبيةسومطرةفي

وصناعئا.تجاريامركزاالأساسس!ارابفىوتعد

إلام0691فيديبونيجوروجامعةافتتاحمنالرغموعلى

مركرألاتعد،الإقليميةالعواصممثلمثلهاسمارانغ،أن

الوسطىلجاوهالرئيسيةالثقافيةفالمراكزثقافيا،أوتعليميا

وسوراكارتا.يوجياكارتافيتوجد

جميعتقريباسمارانغميناءيستقبلالاقتصاد.

الأساسيةوالصادرات،الوسطىجاوهإلىالقادمةالواردات

والفلف!!وال!!ابوكوالجوتالقرنفل:تشملللإقليم

والتبغ.التيكوخشبوالسكر

عدةفيهاول!ش،ثقيلةصناعاتسمارانغفيتوجدولا

وتنتج.الوزنوأدواتوالمظلاتالزجاجلمنتجاتمصانع

مدنبينمن-المدينةوتشتهر.المنسوجاتالمتاحمةالمصافي

المصئالتبغتشملالتيالتبغبمنتجات-إندونيسيا

يحتويالذي،كرتحيك،الإندونيسيوالسيجاروالسجائر

.الاشتعالعندفرقعةويحدثالقرنفلعلى

ولها،الوسطىلجاوهالتجاريالمركزهيوسمارانغ

جاوهبمدنسمارانغوتربط.كبيرةتجاريةمناطقعدة

تربطكما.حديديةس!صكوخطو!أبريةشسوارعالرئيسية
غربأك!ا2يبعدالذيبانتنغكاليمطارالجويةالخطوط

وسورابايا.ويوجياكارتابجاكرتاسمارانغ

الأميرالسفينةأنالمحليةالأسطورةتحكي.تاريخيةنبذة

فيسمارانغشعمالىجاباراخارجغرقت!وتشيئالصيخي

تخليدابوكونغساممعبدالصينيونفشيد.أم433عام

كانتإنهايقالالتيالمرساةداخلهووضعوا،لذكراه

الإسلاميةدماكلمملكةمركزادماكمدينةوتعتبر.بالسفينة

أقدموبها.أم546-0015عامىبينسادتالتى

المسجدهذاأنويعتقد.مهابةوأكثرهاإندونيسيافىمسجد

فيالإسلامنشرواالذينأخسعةاوالدعاةسانغا،أ!اكطابناهقد

سانغا.واليانظر:.جاوهأنحاءكل

ونيسيا.ندإ:أيضانظرا

تساعدالتيالبريطانيةالم!مة!السماردداليون

للإقلاعاليأسيعانونالذينأوالانتحاريةالمزعاتذوي

وتعميقمساعدةالمنظمةأعضاءيحاولسلوكهما.عن

هاتفيابهميتصلجديةمشكلةلهشخصأييمالروابط

كلفيالمنظمةمراكزوتنتشر.مرأكزهمأحديزورأو

42مفتوحةتظلالمراكزوهذه.وأيرلندابريطانياأنحاء

السنة.أيامجميعخلاليومئاساعة

الذينالدائمينالعاملينمنقليلعددبالمنظمةيعمل

يقومتقريئاالمنظمةعملمعظمولكن،مرتباتيتقاضون

فقطمنهموقليل،المجتمعفئاتجميعمنمتطوعونبه

متطوعكلويمر.المجالهذافىلحمابقامهنياتدريباتلقوا

فيبالعمللهيسمحأنقبلتقويمهشمثمببرنامإعداد،

علىكاملةبصورةتمويلهافىالمنظمةتعتمد.المنظمة

دينرجليدعلىأم539عامنشأتولقد.التبرعات

باطراد.المنظمةونمت،فاراهجاديدعىلندنمننصرانى

المتطوعينمنالافعدةعضويتهافىألانتضماوهى

أعمالها.ل!داء

.الرأسسماعاتانظر:.الأدنسماعات

بصورةدلاستماعيستخدمجهازالرأسسا!كات

بإعادةتقومالتىالمعداتمنمختلفةأنواعإلىخصوصية

الهاتف،جهازالمعداتهذهمثلولشمل.الصوت

المدمجةوالأسطواناتالصوتيةوالمسجلاتوالراديو،

فيالبالغةالدقةذاتالرأسوسماعات.والفونوغرافات

.واحدةأذنبسماعةأذنكلتزودالأصليالصوتنقل

المجسمالصوتإعادةيمكنهاهذهالرأسوسماعات

الدقة.كابالنظامانظر:أكثر(أوجهتينمن)المنبعث

.الأذنسماعاتالرأسسماعاتعلىيطلقوأحيانا

ويناسبالزريشبههذه،الأذنسماعاتأنواعوأحد

.الأذنحجم

واردةكهربائيةإشارأتالرأسسماعاتكلوتستقبل

هذهتحولثم،الصوتإعادةمعداتأنواعبعضمن



59الطبيةالسماعة

لأجضةحصوصيةبصفةللاستماعتستحدمأجضةالرأسسماعات

.الصوتتعيدالتى،الإلكترونيةالأجهزةمنوعيرهاالتسحيل،

المجسمة.الموسيقىإعادةالرألرسماعاتبعفه!وتستطيع

تعملالرأسسماعاتفإنوهكذا،.صوتإلىالإشارأت

.الصوتمكبرانظر:الصغر.فيالمتناهيللصوتكمكبر

لأساليبوفقاالرأسسماعاتمنالختلفةالأنواعوتعمل

تتمتقريباهذهالعملأساليبأنبيد،مختلفةعمل

الدقةذاتالرأسسماعاتفيتحدثالتينفسهابالطريقة

العالي.الصوتنقلفيالبالغة

أجزاءثلاثةمنيتكونالرأسسماعاتومنظم

-2الصوتملفيسمىالسلكمنملفأ-:رئيسية

يسمىالبلاستيكأوالورقمنالشكلمخروطيجزء

مغنط!3-)الحجاب(المتذبذبالقرصىالغشاء

.المتذبذبالقرصيبالغشاءالصوتملفويتصل.دائم

.الصوتملفمنبالقربفيوجد،الدائمالمغنطيسأما

فإنها،الصوتملفالكهربائيةالموجاتتخترقوعندما

وهذه.الملففيمتغيرةمغنطيسيةقوىحدوثتسبب

المغنطسعنبعيداتجاهفيالملفبتحريكتقومالقوى

إلىيؤديوهذا،متبادلةبصورةقريباتجاهوفي،الدائم

ماوهوكبيرةبسرعةوللخلفللأماميتحركالملفجعل

بدورهاتحدثالملفمنالناتجةوالاهتزازاتيهتز.يجعله

وهذه،المتذبذبالقرصيالغشاءفىاهتزازات

فياهتزازاتحدوثعليهايترتببدورهاالاهتزازات

الأساسفيوهي،الأذنتسمعهاالتيوهيالهواء،

نسمعه.الذيالصوت

بعملبلجراهامألكسندرالأمريكيالخترعقاموقد

منجزءاكانتوقدام،876عامفىأذنسماعةأول

هاتف.أول

الهاتف.ايضا:انظر

للاستماعالطبيبيستعملهاأداةالطييةالسماممكلأ

كالقلبالجسمفىمعينةأعضاءتحدثهالذيللصوت

الصوتتلتقطلأنها،والشرايينوالأوردةوالأمعاءوالرثين

.أصواتمنماعداهوتحجبالأعضاءتلكتحدثهالذي

يساعدالذي،التسمعالطريقةبهذهالالمشماعويسمى

المحوتفيمعينةتغيراتإلىالطبيببتنبيهالتشخيصعلى

.الأمراضأنواعمختلفتسببها

المريضجسمفوقتوضعقطعةمنالسماعةوتتكون

منمجوفوأنبوب،الطبيبأذنيعلىتوضعانوقطعتين

المريضجسمعلىتوضعالتيالقطعةبينيربطالمطاط

وبالنسبة.الطيبأذنىعلىتوضعاناللتينوالقطعتين

قطعةالأطباءيستعملالجسمفوقتوضعالتيللقطعة

القطعةوتلتقط.قرصية-جرسيةأو،قرصيةأو،جرسية

القرصيةالقطعةتلتقطبينماالغليظةالأصواتالجرسية

الناعمة.الأصوات

علىآذانهميضعونالأطباءكاناسحماعةاختراعوقبل

حتىالأعضاءمنالصادرةالأصواتلسماعالمريضجسم

منسماعةأولبصنعلاينيكرينيهالفرنسيالطبيبقام

.أم816عاممجوفخشبيأنبوب

هيسنثي.ثيوفيلرينيه،لاينيك:أيضاان!

منالصادرةالأصواتسماعمنالسماعةبوساطةالطبيبيتمكن

تلكالسماعةتلتقطحيث،أخرىمعينةوأعضاءوالرئتيرالقل!

.الأحرىالأصواتوتحج!الأصوات
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الصغيرةالأشجارمنمجموعةاسمالسماق

ساما،يكونوبعضهاالبلاذر،فصيلةمنوالشجيرات

تجارية.اسستخداماتوأ!ا،سامةغيرأخرىأنواعوهناك

بشرقىالسماقشجرأنواعبعضيعتبر،المثالسبيلفعلى

أطك،الطلاءمهمامصدرا،الصينيالسماقمثلآلمميا،

أشجارمن)نوعالدخانشجرةوتزودنا.الطبيعيةوالشموع

فيتستخدمبمادةوآممياأوروباجنوبفيالشائعة(السماق

السماشاشجرةعصارةوتستخدم.والصباغةالدباغة

الحبر.صناعةفيالصيني

أسسامةاغيرالسماقأشجارمننوعا021حواليوينمو

وأ!ذه.المداريشبهالمناخذاتأو،المعتدلةالمناطقفي

تنمور،الوريقاتمنعددمنتتكونطويلةأوراقالاشجار

:يغلبالأغصاد.انهاياتفىالكثيفالعنقودفيالأزهار

أطوناالفاكهةتشبهاكتيأ!مغيرةاالثمراتمعظمعلى

اطوناإلىالسماقأشجارمنكتيرأوراقوتتحولالأحمر،

كثيروتزرع.الخريففصلفيالبرتقاليأو،اللامعالأحمر

أوراقها.وألوانشكلهاأجلمنالسماقأشجارمن

شجرةالسماقلأشجارالمعروفةالأنواعأشهرومن

أمري!!اشرقشمالفيتنموالتىاللايل()قرنالإستاجورن

فروعهامنتسميتهاأخذتوقد.م9إلىيصلارتفاعإلى

هذهتزرعماوغالبانعومتها،فيالغزالقرونتشبهالتي

.التلوثحدوثلمنعالمدنفيالأنواع

عشري!علىيزيدماالشماليةوأمري!!اآسيا،فيوينحو

فىاكتىالزيوتوتسب!.السامالسماقأشحجارمننوعا

أسدىويكونالجلد،والتهاب،الجلديالطفحنباتهاعصارة

آثاراعنده!افتتركسمومها،منحساسيةالناسبعض

بهالمباشرغيرالاتصاليكفيسام،برمتهوالنبات.مؤلمة

التسمم.لإحداث

السمباسمأيضايعرفالذيالسماقسمويوجد

والأرض،المستنقعاتفيالمستنقعسماقأو،الأقدم

الأطلسى،الساحلعلىخاصوجهوعلى،السبخة

تلكوتنمو.الشماليةبأمريكاالعظمىالبحيراتومناطق

البيضاءثمراتهاوتنمو،م8إلىيصلارتفاعإلىالأشجار

متدلية.عناقيدفيوالصفراء

.الساماللبلابأيضا:انظر

.السماقانظر:.السامالسماق

الل!عانشدةحيثمنالنجومرالنيالرامحالسماك

جزءاتشكلبويتوس.ألفاأيضاويسمى،الليلسماءفي

يمكنالأبراجمنبرجوهو،الراعىأو،البويتوسمن

ويزيد.اللأرضيةالكرةمنالشماليالنصففيمشاهدته

لمعانعلىضعف001الرامحوافيالسماكلمعان

النجمة.انظر:60،00-سطوعهومقدار.أصشمسا

أحمر.كعملاقالرامحالسماكالفلكيونيصنف

قطرضعف28أضخامةامنيبلغالنجماهذافقطر

لأنهالحمرةإلىيميلبرتقالياأمحأاالسماكيبدوو.الشمس

حواليسطحهعلىالحرارةدرجةتبلغحيثنسبيا،بارد

الشمس.حرارةثلثيحوالىأي،م000.4

عنضوئيةسنة36مسافةالرامحأ!س!اكايبعد

الأرضنحوويتحرك.الفحوئيةالسنةانظر:.الأرض

الرامحوللسماك.الثانيةفيكيلومتراتخمسةبمعدل

تسببهالنجممو!فيتغييروهي،ضخمةحقيقيةحركة

الرامحللسماكالحقيقيةوالحركةالفضاء.فىالمجماحركة

.سنواتعشرفيتبينهايم!شبحيثالسعةمن

علم.،الفلكأيضا:الظر

التحليقبإمكانهالسنونويشبهصغيرطائرالسما!

الطويلةأجنحتهمستخدماالساعاتمنلعددوالطران

الحضراتمنفريستهاصطادالطائرهذاويستيم.القوية

إلىالغسقوقتدائماويعود،طيرانهأثناءبهايتغذىالتي

تجاويىأو،الجرفإلىيلجأأوالمداحن،أو،الكهوفأحد

.أسرابهيئةعلىالطورتتجمعحيثالأشجار،

!داتححتحجتحيث،الرأسيةالأسطحعلىعادةالسمامةطائريميت

وهذهارتكار،!أداةديلهمستحدماالحادةمحالهطرية!ع!السطح

وضععها.أرحلهالصعرن!االأغصارعلىتجتمقلماالميورا
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عءلاتخغ!4؟خ!-ء3كائزئن!!ع:!ص-عخ7+يهؤ

،3حو-،!عء37كا-ين*-*كاوكا4ع3!كا!كا،"كؤأ!ثنءع!في!د

الطرانيمكنهأنواعهبعضإنحب،الطرانوسريعقويالسمامةطائر

أثناءبالحشراتتتغدىوهى،القصيرةللمسافاتكماسأ06بسرعة

الليل.أثماءالطيرانمواصلةيم!فالاحروبعضها،الطيران

منلأكثرالطيرانالسمامةطائرويستطيع

القشمنأعشافمهيبنيوهو.السنةفيكم002لأ...

وتصنع.لعابهباستخداممعاولصقهبتجميعهيقومالذي

الناسيدفعكاالطائر،هذالعابمنالأعشاشهذهبعض

لأكلها.الأعشاشهذهجمعإلىأسيابلدأنبعضفي

السمامةطائرمنمختلفانوعا75منأكفروهناك

المائلالبنىألوانها،ومن،الأرضبقاعمختلففيتعيش

الأنواعبعضولدى.للسوادالمائلالأخضرأوللسواد،

بمؤخرةأوالزور،منطقةعندالأبيضالزغبمنبقعة

قصير.مدىذاتمتناغمةأصواتايصدروهوالطائر.

السطوحعلىأعشاشهالسمامةطيورمنالعديدويبني

منالشائعفالنوع.البيوتأوالجروفأوللكهوفالرأسية

إحدىوأبراجالمنائرداخلعشهبناءيمكنالطائرهذأ

الأشجارأعاليقاطنةالسمامة،.أماالمدنفيالكنائس

لارقيقةأعشاشافتبنيآمسياشرقىجنوبفىوالمنتشرة

تقومحينفيالأشجار،أغصانعهىسمم5.2قطرهايتجاوز

النخيل.بسعفعضهاولصة!ببناءالإفريقيالنخيلسمامة

باسمالطائرلهذاالاسيويةالأجناسوتعرف

داخلمستعمراتهيئةعلىتعيم!وهي،السميمات

الأعشالقتبنيالتيالسميماتنوعيةومنها.الكهوف

مالعملالاعشاشهذهجمعيتمحيث،للأكلالصالحة

الطيور.أعشالتقحساءيسمى

الطير.عدثه!حس!اءالطائر،بمالحيوان:أيضاان!

)رسمالطائرالسمامة،انظر:.المداحنسمامة

إيضاحى(.

.السمانعمالحأبوانظر:.صالحأبو،السمان

)صورة(.الطائرالسمانى،انظر:.الأمرلكيالسمان

الفصيلةإلىينتمى،الصغيرةالطيورمننوعالدماس

والطيهوج،،والحجل،التدرجطيورإليهاتنتميالتينفسها

المناطقفىتعيمقوهي.الحبشيوالدجاج،الروميةوالديكة

فيوالمستنقعات،الخفيفةالاشجارذاتالمفتوحةالعشبية

وهناك)أنتاركتيكا(.القطبيةالقارةباستثناءالقاراتكل

وغالبا،العسمانىأنواعمننوعاوأربعينخمسةحوالي

للغذاء.التماساأو،الرياضةمجالفيإماصيدهاماشم

النضجمرحلةفي،السمانىأنواعمعظمطولويبلغ

اللونبظلالالذكوروتتميز.سم3و.02بينمايتراوج

الريشمنمدهشةبرقشاتتتمتعوقد،الرماديأو،البني

وأ،الأبيضأو،الأزردتىأو،الحمرةإلىالضارباللونالبني

وأالبنيمنبدرجاتمرقشةالإناثومعظمالأسود.

فىالسمانىتساعدالألوانوهذه،الرماديالبرونزي

رؤيته،المتعذرمنتجعلحيث،أعدائهمننفسهحماية

منمجموعةقاعدةعندهدوء،فىيجثمحينما

.الأعشاب

فيالسمانىطيورتحياوالشتاء،الخريفوخلال

،السربيتألفوربما.بالأسرابتعرفمجموعات

يزيدوقدأقل،أوطيورعشرةمن،السمانىنوعبحعسب

حمايةفيالسربويساعدأكثر.أوطائرمائةإلىالعدد

والطورالثعالبمث!،المتربصةالضواريمنأعضائه

منصيادأوالعدو،هذامثل،يقتربوعندما.الجوارح

وتحلق،عاليةأصواتاتصدرالسمانىطيورفإن،السرب

الربيع،فيالسربوشفرق.الاتجاهاتكلفي،مبتعدة

التكاثر.لموسماستعداداأزواجاوالإناثالذكورويشكل

لمسافاتإلاالطرانالسمانىطيورمعظمولاتستطيع

التحركويحدثمنخفضارتفاععلىتحلقوهي،قصيرة

لمسمافاتيهاجرالعاديوالسمانىطنينا.لأجنحتهاالسريع

الوسطىآسياإلىالهندمنأوأوروبا،إلىإفريقيامنطويلة
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أصدورساويتحدى،وا!ياأشروبافيق!!اتر(السلوى)طائرالسمانى

حواضر.أوأسراباتسمىحماعاتفيويعيم!والححترات

طولهويبلغصغيرا،حجلاكانلوكمايبدووهوللتكاثر.

حنوبيفييوجدالريشالقصيروالسمانىأسم8

وتسمانيا.أستراليا

أكبركانتلوكماالجديدالعالمسمانىطيوروتبدو

ورماديوأبيضأسودبريشوتتميز.قوةوأكثرحجما

سمانمثل،الأنواعاولبعض.قويةمناقيرولها،واضح

أكبرمنهاوالذكر،الأمامإلىيتقوسرأسيريش،غامبل

منالحجلى()السمانالأمريكيالسمانويعد.الأنثىمن

سم،42طوأ،ويبلغ،الشماليةأمري!صافيالأنواعأشهر

شرقىفيأساسيةوبصفة،الشجيراتمناطقفيويحيا

سمانىأنواعوبعض.وجنوبهاووسطهاالمتحدةالولايات

الأشجار.فىيعيشالوسطىأمريكا

في،المتوسطفيبيضة21العمسمانىطائرأنثىوتضع

،الأرضعلىالأعشابوسطإخفاؤهمسطبتموكر

فيالأولالصيفلقضاءآبائهاجمعالصغارتمكثماوعادة

عمرها.

الطائر.بمالطهيوج،الحجل:أيضاانظر

-091)0سيدنيفرانسيسسمايت،

ومؤلفا،،للجبالمتسلقاكان،بريطهانيرياضيأم(.949

علىعديدةجديدةأ!كمساأنشأفوتوغرافيا.ومصورا

-2791عاميفيبلانمونجبلعلىلرينفانس!

جب!!قمةتسلقمحاولةفياشتركأم039وفي.أم289

كاميتقمةعلىمحاولةقادام319وفيكانشنجونجا،

،3391للأعوامإيفرستقمةحملاتفىواشترك

قمةإلىالمباشرالطريقواكتشف،3691،3891

إيفيثورنفيلمممايثولد،كولشمالمنالغربيالجانب

بإنجلترا.كنتفيميدستونمنبالقرب

-)1811يونججيمسالسير،سمبسون

وعلاجالتوليد،فيتخصص،أس!ضلنديطبي!أم(،087

دواءاستخداماقترخام847عامفىأصيد.ادواالأطفال

.الكلوروفورمانظر:.الولادةأءاألتخفيفال!سلوروفورم

تبددماسرعانولكن،الاقتراحهذاعلىأممثيروناواعترض

طفلهافكتورياالملكةوضعتأنبعد،الاعتراضذلك

سمبسونولد.الكلوروفورمباستخدامليوبولدالأمير،الثامن

.لوثيانإقليمفيباثجيتفي

إحدىام(329-)1863تشرشلإلين،سمبل

أشهرهيبل،الإطلاقعلىالأمريكياتالجغرافياتأبرز

بكليةسمبلإلينالتحقتحينمااحال!ا.اعرفهاجغرأفية

سنهاتتعدلمحيثجميعا،الطلابأصغركانتفاسار

فيوهي،الكتابيةأعمالهاأولنشرتوقد.عشرةالخامسة

سنةمنالفترةفيراتزلعلىتتلمذت.عشرةالسادسةسن

أوللهاصدرأم798سنةوفي.أم598إلى1918

أوللهاصدرأم309مشة.وفيجغرأفيةدوريةفىمقال

ومن.الجغرافيةوظروفهالأمريكيالتاريخ:بعنوانكتاب

الجغرافية.البيئةتاثيراتكتابهاالأخرىأعمالهاأشهر

منطقةجغرافيةالثالثكتابهابدأتأم219سنةوفي

إلينوتعد.ام319سنةإلامنهتنتهولم،المتوسطالبحر

البيئية.الحتميةأنصارمنسمبل

أحدسمبلونوممرنفقوممر.دمقسمبلون،

نابليونقام.السويسريةالألبجبالعبرالمهمةالمداخل

التاسعالقرنبدايةفىالممرفوقعسكريطريقبإنشاء

عندالممرإلىالمؤديالحاليالويقويبدأ.الميلاديعشر

،م900.2إلىارتفاعهويصل.الرونواديفيبرق

نفقاكتملإيطاليا.شمالفيالبحيرةمنطقةفيوينحدر

أنفاقأطولأحدويعد.أم609عامفيسمبلونوممر

كم02طولهيبلغحيث،العالمفيالحديديةالسكك

سويسرا.ان!:.م507إلىيصلأقصىبارتفاع

الشمرية(.أ!راثة)االوراثة:انظر.ا!

فوقتقعنقطةأيةيعني،الفلكعلمفيمصطلحالسم!

السمتمجموعاتوتقع.الأرضعلىيقفماشخص

كرةشكلعلىتصورهايمكنالتيالسماويةالقبةعلى

الذيالسمتنظيرالسمتويقابل.بالكونتحيطخيالية
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انظر:.الأرضعلىماشخصأسفلمباشرةتقعنقطةيمثل

السمت.نظير

السمت:السمتمننوعينبينالفلكيونويفرق

والسمتمركزا.الأرضيتخذالذيوالسمتالفلكى

مدإذا-الفادنخيطعندهاشقاطعالتيالنقطةهوالفلكى

السمتأما.الفادنخيطانظر:.السماويةالكرةمع-

عندهايتقا!نقطةأيفهومركزاالأرضيتخذالذي

سطحهاعلىبشخصماراالأرضمركزمنمرسومخط

السمتبينالزاويةالمسافةعلىويطلق.السماويةبالكرة

ويمكن.الزاويالسمتآخرسماويجرمأونجموأي

جرمأيموضعتحديدفيالمعلوماتهذهاستخدام

.سماوي

اتحاديحصنأولسمترحصندحصن.سمتر،

الأمريكيةالأهليةالحربخلالالحلفاءعليهيستولي

أم(.86ء-1861)

جنرالوهوبيوركار،بييرطالبأم861عامأبريلفي

أندرسنروبرتالرائدأنإلا،الحصنباستسلام،اتحادي

عنالدفاعقيادةيتولىكانالذيأم(،018-871)5

ذلكرفض،الجنوبيةكارولينافي،تشارلستونميناء

ذلكتلاالذي،العنيفالمدفعيالقصفوكان.الطلب

اتحاديةقواتقامت.الأهليةالحرببدايةهو،الرفض

وسمحأم861عامأبريل41فىالحصنبإخلاء

الجنود،من،إمرتهتحتكانومنلأندرسن،الاتحاديون

الاتحاديونبقى.وراياتهمأسلحتهممعالحصنبمغادرة

.ام865فبرايرحتىسمترحصنعلىيسيطرون

الأمريكية.الأهليةالحربأيضا:انظر

في،ذكرهورد،يهودياحتفالالتوراةسمحات

في،التوراةسمحاتيكون.الدينيةالتعاليمأو،التوراة

منالأولىالخمسةالأسفارلتلاوةالسنويةالدورةنهاية

بعدسبتأولفيثانيةمرة،التلاوةدورةتبدأ.القديمالعهد

لشهروالعشرينالثالثاليومفيالاحتفالويقام.الاحتفال

أكتوبر.أوسبتمبرشهريصادفقدالذيالعبريتشري

المحتلة،فلسطينفىواليهود،الإصلاحيوناليهوديحتفل

.العبريتشريشهرمن،والعشرينالثانيفيبالعيد

الحمل.انظر:.الحمليةالسمدمية

م(.677-؟هـ،58-؟)جندببنسمرة

والدوهومشهور.صحابى،الفزاريجندببنسمرة

الرسوللهأذنعندماصغيراكان.أيضاصحابيوهوجابر

غزواتوشهدفشهدهاأحد،غزوةفىبالجهادكل!!ه

جمعأنهالمصادربعضوتذكرحدسا.013روى.أخرى

قاللبنيهرسالةكتب.كتابفينبويةأحاديثمنماعنده

البصرةعلىوالياكثير".كانعلملم"فيها:سيرينابنعنها

.بالبصرةمات.معاويةزمنفيالكوفةوعلى

عالمةام(.872-0178)ماريفيل،سمر

أكسفورد.بجامعةفيلسمرماريكليةومؤسسة،جغرافية

العلومفيعصرهاكتابمنبكثيرفيلسمرماريتعرفت

العلومارتباطعنبحثاام836عامونشرت،والفنون

البحريةوالتياراتوالجزر،المدفيهناقشتحيثالطبيعية

نشروقد.أخرىطبيعيةوظواهر،النباتوجغرافية،والمناخ

عدةطبعهوأعيدأم(،)848،الطبيعيةالجغرافياكتابها

.مرات

عدد.أوزبكستانجمهوريةمدنكبرياتثانيةسمرقدد

تعليميا.مركزاالمدينةتعتبر.نسمة000515سكانها

والمنتجاتالمذياعلأجهزةالمكونةالأجزاءمصانعهاوتنتج

مدينةمكانسمرقندتقع.الجراراتوصناعةالحريرية

عامالأكبرالإسكندردمرهاالتيالقديمةمراكانده

الميلاديالثامنالقرنفيالمسلمونفتحها..مق932

عشرالرابعالقرنفيتيمورلنكالمغولىالقائدواختارها

له.عاصمةالميلادي

الإسلامية.الخطوطاتنفائسسمرقندمكتبةتضم

وقد.الورقأنوأعبصناعةالحفعارةعصورفيواشتهرت

منهمواشمتهرتللإسلامجليلةخدماتمشاهيرهاأسدى

أصحابالثلاثةالعلماءمنهمالإسلاميةالعلومفيجماعة

التالية.التراجم

م(.589-؟هـ،375-)؟أبواللنت،السمرفندي

،ومحدثمفسر،السمرقنديأحمدبنمحمدبننصر

أبرزهامؤلفاتعدةترك.وصلاحهلفضلهالهدىبإماملقب

فيهجمعمخطوطا،مازالالحجممتوسطوهو،تفسيره

التركية.إلىترجموقدالتفسير،فيالمأثورةالأقوال

الجهمية.انظر:.صموانبنجهمالسمرقئدي،

-؟هـ،933-؟)الدينعلاء،السمرقئدي

إمام.السمرقنديأحمدبنمحمدالدينعلاءم(.059

.الكلاموعلمالأصولوعلموالمناظرةالفتوىفيفاضل

المذهب.حنفي

النادرةالأتربةفلزاتوأحدكيميائيعنصرالسمردوم

ول3ورمزه36051.الذريووزنه62الذريعدده



السمسارأ."

درجةفىمكعبسنتيمترلكلجرام.5367كثافتهوتبلغ

اسممناسمهأخذولقد.الكثافةانظر:م525حرارة

اكتشافهتم.سماريس!صالكولونيلالروسيالمهندس

عامالفرنسيلوكوكبويسباودرانديأميلبولبولمماطة

الاخرىالنادرةالأتربةعنلفصلهطريقةأحسن.أم987

بالمذيب.الاستخلاصبعملياتأوالأيوناتتبادلبوساطة

ولونالهواء.فيتدريجياشأكسدوهو،ذهبيلونه

معظمافىسريعاويتحللشاحبأصفرالأكسيد

.م470،15حرارةدرجةفىالفلزيذوبكما،الأحماض

حيدةمغنطسيةموادأس!ضبالتواالسمريومسبائكتعتبر

.عديدةتجاريةاستخداماتولها

.النادرةالأتربة،الكيميائيالعنصرأيضا:انظر

الأوراقسوقا\سواق(بما)فائدةالتجارةانظر:السمسار.

المقاصة.سوق)صورة(بمالمالية

انتىالعشبثةالنباتاتمنلمجموعةشائعاسمالسمسق

فيبكثافةالنباتاتهذهوتنمو.النعناعفصيلةإلىتنتمي

أيفهماالسمسرتنباتاتوتسمىوآسيا،المتوسطالبحرإقليم

وقولق.المرد

سم،6و.03بيناسسمسقانباتارتفاعويتراوح

البنفسجي.أوالأبيضاللونإلىتميلصغيرةأزهاراويحمل

حيث،بالحدائقالمذاقالحلوةالسمسقنباتاتوتزرع

أوراقهااممتخداميمكن

فيوأزهارهاوسيقانها

الطعاءإلىنكهةإضافة

والمرقالبطيءبالقليالمطهي

يضافالذيوالمزيج

ويستخدا.للسلطة

فيزيوتهالمصانعأصحاب

أو.الحمامصابونعمل

السمسقالسمسقنباتزراعةأيضا

يستخدمحيث،الشائع

فيتنمواللونبنفسجيةأزهاروله،الطعاملتتبيلأيضا

الزيوتفىالسمسقنباتيستخدموكذلك.مجموعات

بشكلينموالسمسقونبات.السلطةزيوتمثلالتجارية

الموابالمشمسة.وفيالجافةالتربةفيأفضل

أساساويزرعالمداريةالبددانفيينتجنباتالسمسم

إفريقيافيإنتاجهبدأوقد.حبوبهمنالزيتعلىللحصول

الص!تمنكلفيواسعنطاقعلىالانويزرعوالهند،

والسودانالمتحدةوالولاياتوالمكسيكواليابانوالهند

ارتفاعحتىسنوياوينمو.الأخرىالإفريقيةالأقطاروبعض

وأوراقه.تقريئاسم06

وأزهارهمستدقةطويلة

بيضاءأوورديةالصغيرة

علىذلكويتوقفاللون

صغيرةقرونوتحتوي.النوع

السمسمحبوبعلى

ألوانهاتتراوخانتىالمسطحة

علىالحصوليتمالسمسمنباتوابز.اء!بيضبين

.القرونتجفأدبعدالجافةبدورهالمستخلصاكباما

لونفدواسسمسمابذورمن

وللطئ.السلطةفيويستعمل.الزيتونشيتمشابهأصفر

النكهةلإضافةوتستعمللذيذ،طعمالسمسماولحبوب

.الأخرىالشهيةوالأطعمةوالحلوياتأجسكويتواللخبز

أم(.059-)0187كريسديانجان،سمطس

ضدحاربإفريقيا.جنوبمندولةورجلوباحثجندي

بعدفيماساعدأنهإلاوالإنجليز،البويرحربفيبريطانيا

(الهولنديون)المستوطنونالبويربينالتوفيوتعلى

واكبريطاني!ت.

عريقة.هولنديةعائلةمنتاونكيبفيسمطسولد

كيبإلىوعادبإنجلترا.كمبردججامعةفيالقانونودرس

.ترانسفاللجمهوريةعامانائباوأصبحالقانونلدراسةتاون

صارأم998فيملريطانياالحرباندلعتوعندما

ماهرا،عسكرياقائداوبداالبوير.حربفيقائداسمطس

والإنجليز.البويرحربانظر:.جنرالرتبةإلىوترقى

بمالحواس(بمالس!)حامةالأذنانظر:.السمع

السمعي.المعين،الصممبمعلم،السمعيات

أحدكانسمعانالقديس.يساف،ن!

ظو.السلامعليهعيسىلل!سيحعشرالاثنىالحواريين

العهدفيحوارياعشرالاثنيمنقوائمأربعفيفقطاسمه

تعنييونانيةكلمةوهي،بالزيلوتسمعانوسميالجديد.

الرسلوأعمال،أه:6لوقاوفي،المتعصبأوالمتحمس

سمى،3:18مرقص،01:41متىوفي،:13أ

المتعصب.الارامييمثلأنهالأرجحوعلى،بالكنعاني

ثممصر.فىبالتنصيرسمعانقام،حديثلتقليدطبقا

وقد)إيران(،فارسفيللتنصيريهوذا،القديسمعسافر

القديسيتقاسم.هناكدينهماممبيلفىماتاإنهماقيل

الكنيسةفي،سمعانللقديسالدينىالعيد،جودي

الكناشوتحتفلأكتوبر.82في،الكاثوليكيةالرومانية

مايو.01فيللقديسالدينيبالعيد،الأرثوذكسية
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أم(.671-1311هـ،562-ء.)6السمعاني

السمعاني،التميميمنصوربنمحمدبنعبدالكريم

إلىينتمي.الجغرافيالمؤرخالنسابةسعد.أبو،المروزي

فيالعديدةبرحلاتهواشتهرمرو،استوطنتعربيةأسرة

الشيوخإنقيلحتى،الشيوخإلىوالاستماعالعلمطلب

الافخمسةمنأكثرإلىعددهميصلمنهماستمعالذين

يقربفيماوبحوثهقراءاتهنتاجالسمعانيصاغوقد.شيخ

مرو،تاريخ؟الأنسابكتابمنها:مصنفا،خمسينمن

للخطيب،بغدادتاريختذييلجزءا؟عشرينعلىيزيد

شهرةوترجعوغيرها.،الرواةمنللمتأخرينالوفاةتاريخ

الانسابكتابمصنفهإلىالجغرافيامجالفيالسمعاني

وأتاريخيةمكانةذاتبشخصياتالتعريففيهتناولالذي

السمعانيحاولوقد.المعجمحروفحسبرتبهاعلمية

أسماءمناشتقوبعضهاالأسماء،اشتقاقأصولتفسير

والأعلامالأماكنبهذهبالتعريففقام،جغرافيةأماكن

خدمةفيأسهموبذلكوضبطها،دقيقاتعريفاالجغرافية

النو.وراءماببلاديتعلقفيماولاسيماالجغرافيالتراث

هـ،055سنةلكتابهذاوضعفيبدأالسمعانيأنويبدو

.أم551

هـ،948-)426أبوالمظفر،السمعانيابن

عبدبنمحمدبنمنصورالمظفرأبوأم(.3501-690

ثم،الحنفي،المروزي،السمعاني،التميميأحمدبنالجبار

الشافعية.شيخ،خراسانمفتي،العلامةالإمام.الشافعي

بكرأبيومن،الكراعيأحمدغانمأبيمنسمع

وغيرهم.المأمونبنالصمدوعبدالترابي

بنوإسماعيلالبغداديسعدوأبوأولادهعنهروى

أبيمذهبعلىالفقهفيبرع.وغيرهمالتيمىمحمد

ثمالنظر،أهلفحولمنصارحتىوالدهعنتلقاه،حنيفة

منها:،مصنفاتعدةله.الحديثكتبيطالعأخذ

المنهاجالتفسير،،الدبوسيزيدأبىعلىالردفيالاصطلام،

جدوهو.ذلكوغيرالحديثفيالأمالي،السنةلأهل

.الأنسابكتابصاحبمحمدبنالكريمعبداسممعاني

عنبالكشفيهتمالسمعياتعلمصكلم.السمعدات،

إذاماالسمعياتعلماءويقررومعالجتها.السمعمشاكل

يقيسونأنهمكما.السمعفينقصماشخصلدىكان

علىالمريضقدرةعلىالكاملأوالجزئيالسمعفقدانتأثير

.الاتصال

المسماعتسمىأداةالسمعياتعلماءويستخدم

إلكترونيا.السمععلىالقدرةلقياس(بمالسمعقوة)مقياس

ويعلمالعسمع.علىالمساعدةبالأدواتالمرضىويزودون

الأدواتاستخدامهملاستكمالالشفاهقراءةالمرضىبعض

تحسينعلىأيضاالمعالجةوتشتمل.السمععلىالمساعدة

.الاستماعمهارات

لفقدانالمحتملالتأثيربالسمعالختصالعالمويحدد

والوظيفة.الدراسةأمورمعالجةعلىالمرءقدرةعلىالسمع

التغلبفيالاستشاريةوالمساعدةاللغويةالوصاياوتساعد

عندماالسمعثقيلعندتحدثقدالتيالمشكلاتعلى

الاخرين.معشحدث

بينهامن،متنوعةأجواءفيالسمعياتعلماءويعمل

والمراكز،الطيةوالعيادات،والمستشفيات،الخاصةالمكاتب

.والمدارس،والبكمللصمالاجتماعية

السعيةالأدوات.الأدوات،البصرية+السمعية

بهماأوالصوتأوبالصورةتعملتعليميةوسائلالبصرية-

بينالجميعويزيد.التعليميةالوسائطأيضاوتسمىمعا،

تذكرعلىالشخصقدرةإليهاوالاستماعالمعلوماترؤية

تعلمه.ما

الأدواتمنمتنوعةمجموعةالمدرسونويستخدم

مثلالبسيطةالوسائلبينتتراوح،البصرية-السمعية

الحواسيب.مثلالمعقدةوالتقنياتالسبورة

للرؤية.أسالمسيةبممفةتستخدم.البصريةالأدوات

وأأحاديثشكلفيالمعلوماتالأدواتهذهتقدم

المعلوماترؤيةعلىالسامعينلمساعدةوذلك،محاضرات

،المثالسبيلعلى،فالمدرسوناستيعابها.ثمومن

وأالخططاتأوالخرائطمثلبصريةمعيناتيستخدمون

المعيناتإلىوبالإضافة.الدراسةقيدالأشياءأوالنماذج

السبورات-أالبصريةالأدواتتشمل،الشائعةالبصرية

العارضات3-الورقيةالخططات2-البيضاءواللوحات

والشرائح.الفيلميةالأشرطة-4

منالمصنوعة-السبوراتالبيضاءواللوحاتالسبورات

البصريةالمعيناتأكثرهي-الخشبأوالزجاجأوالأردواز

العرضقبلالسبورةعلىالمعلوماتتكتبوقداستخداما.

.ثناءهأأو

بطقةمغطىس!!ولاذيفهيالبيضاءاللوحةأما

اللوحاتبعضوتشتمل.المستخدمعليهيكتبعاجية

وتنتجاللوحةعلىالمكتوبةالمادةتمسحنبائطعلىالبيضاء

للمتاب!ن.ورقيةنسخا

مثبتةكبيرةورقيةقطعةمنتتكونالورقيةالمخططات

الورقيةالقطعةعلىالمعلوماتالمستخدميكتبإطار.في

.العرضقبلالقطعةعلىمكتوبةيعدهاأوالعرضأثناء

الورقيةالخططاتوالصناعيةالتجاريةالمؤسساتوتستخدم

التدريب.أغراضفيكثيرا
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والشفافة.!!الصلبة"!الأجسامعرضيمكنهاالعارضات

لااشتىالموادلعرضالكمدةالأجسامعارضاتتستخدم

م!صرةصورةعرضتستطيعوهيالضوء.بنفاذتسمح

حيثعرض،شاشةعلىصغيرجسمأووثيقةأولكتاب

أ!ذياالجسما،علىالعارضمصباحمنالضوءيحسقط

علىلترتس!ابعدسسةوتكبر،مائلةمرآةعلىصورتهتنعكص!

.عرضشاشة

الشفافاتلعرضرأسيةالفوقالعارفحاتوتستخدم

شفافبلاستيكىشريطوالشفافة.عرضشاشةعلى

فوتشمفافسطحعلىتوضعوهي.مطبوعةمادةعليها

.العارضمصباح

أ!صابةاأوالرسممنهاعديدةبوقالشفافاتوتصنع

بآلاتصنعهاويمكن،شفافبلاستيكىشريطعلى

وتصنع.بلاستي!فيشريطعلىالمطوعةالمادةتنسخخاصة

طباعةويم!ش.ناسخةآلةباستحدامأيضاالشفافات

واشسوموالخططاتأجيانيةاالرسوممثلالحاسوبيةالتصاميم

أطلونةاصئالشفافاتيم!شكماالليزر،بطابعةكشفافات

الطابعةولإمكان.الملونأضسخاالةأوالتصويرباممتخدام

صنعحاسوبإلىالموصلةالحراريةالشمعيةاللونية

.الحاسوبفيمصممةلصورشفافات

إلىالموصلةالسائلىالبلوريالعرضوحدةوتصنع

فلوحة.الإلكترونيةالشفافةنسميهأنيمكنماحاسوب

مادةمنرقيقةطبقةعلىتحتوياسسائليالبلوريالعرض

عليهاتمررعندمالونهاتغيروالتي،السائلةالبلورةتسمى

شاشةعلىيظهرلماصورةاللوحةتلتقط.كهربائيةشحنة

فوتعارضعلىمثبتةاللوحةوتكونوتعرضها.الحاسوب

غيرأوملونةاللوحةتكونوقد،شماشةعلىلعرضهارأسي

فإنالحاسوبيةالصوروتحديثتغييرإمكانيةولسهولة.ملونة

وبالإضافة.حدامفيدةالسائلىالبلوريالعرضوحدات

أ!زناخفيفةالسائليالبلوريالعرضلوحاتفإنذلكإلى

الثمن.ورخيصة

شريطالفيلمىالشريط.والشرائحالفيلميةالأشرطة

مرتبطة،ثابتةصورسلسلةبهاملليمترا35مقاسلفيلم

وعارضات.عارضبوساطةلعرضها،ببعضبعضها

كهربائياأويدويا،فيهاالتحكميمكنالفيلميةالأشرطة

بالحافالصوتإحداثويمكنبعد.عنالتحكمبوحدات

بعفروتحتوي.بالعارضشريطيمسجلأوتسجيلحاكي

الحاكياتهذهوبعض،شريطةحاكياتعلىالعارضات

إلىالفيلميالشريطتحركمسجلةإشاراتعلىتشتمل

أوتوماتيا.اللأمام

لعرضملليمترا35مقاسالشرائحعارضاتتستخدم

علىتصطفمفردةشفافةضوئيةصوروهى،الشرائح

الضوءبين،الأخرىتلوواحدةمنهالتتساقط،حاملات

لتكونتنظيمهاإعادةأيضاويمكنتعرضها.التيوالعدسة

الشراللبائطعارضاتولمعظم.شرابمختلفةعروض

أيمنالعرضإدارةعلىالمشغلتمكنبعدعنتح!صم

إلىالصوتتسجيلحاكييضيفوقد.أخرفةافيمكان

.العرض

تشغيلمنالإحلالوحدةتسمىنبيطةوتم!ش

إظلامعلىالوحدةهذهوتعملأكثر.أوشرائحعارضى

نفسعلىأخرىصورةتضيءبينماشريحةمنصورة

،إحلالوحداتذأرتعارضمائةتشغي!ويم!ش.الشاشة

سطحية،بينمبرمجةلوحةباستخدام،ذلكمنأكثرأو

المتاحفوتستخدم.بحاسوبتوصلإلكترونيةنبيطةوهي

الشرالعروضالمبيعاتومؤتمراتالسياحيةوالمراكز

كثيرا.

الحاسوبورسومخطوطالمدرسونيستخدموقد

.الحاسوبورسومخطوطانظر:.الشرائحعروضلإنتاج

للسمع.أسساسيةبصفةتستخدمالسمعيةالأدوات

الكاسيتوشرائطالحاكياتتسجيلاتتشملوهي

تعملالتيوالأجهزةالمدمجةالسمعيةالأقراصواالسمعية

الموسيقىإلىللاستماعالموادهذهوتستخدمعليها.

والأحاديث.،المسرحياتالشعريةوالقراءاتوالقصص

مصجلاتفيأحاديثهمتسجيلىالطلابويستطع

ويسجلبعد.فيماالاحاديثإلىوالاستماعالشرائط

بعد.فيمالمراجعت!!األمحاضراتالناسبعض

الرؤيةمنلكلمصممةالحوالرالمتعددةالأدوات

الحواسالمتعددةللأدواتالبسيطةالأمثلةومن.والسمع

بشريطالمرتبطةالشرائحعارضاتأوالفيلميةالشرائط

تعقيداالأكثرالحواسالمتعددةالمعيناتوتشمل.سمعي

.الاتصالاتومعداتوالحواسيبالأفلام

كانتملليمتر،61مقاسالأفلاموخاصة،الأف!؟م

أسهلالفيديوشرائطولكنما،وقتفي،تعليميةأداةأهم

وتستخدم.بسهولةحملهاويمكنتكلفةوأقلاستخداما

الفيديو،شرائطمنالصوتلإنتاجالفيديومسجلات

التلفاز.أجهزةعلىرؤيتهاويم!ش

تشغيلهايتممسطحةمدورةأسطوانةالفيديووقرص

الحاكييستطيعالليزروبالمشخدامفيديو.قرصبحاكي

إلىالفيديوقرصفيالمسجلةوالأصواتالصورتحويل

تلفازيةصورةالفيديوقرصويعطي.تلفازيةإشارات

الفيديو.بشريطمقارنةأوضح

الفيديو.قرصحاكياتمنمستوياتثلاثةوهناك

المادةإلىالاستماعفقطيمكنالأولالمستوىففي

منمعينةأجزاءاختيارالثانىالملستوىيوفربينما،المسجلة
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فيوصلالثالثالمستوىحاكيأمالمشاهدتها.القرص

الفيديو.معالتفاعلمنالمشاهدويمكن،بحاسوب

اختباراسئلةعلىالإجابةيمكنه،المثالسبيلعلى،شالطالب

أوتوماتيا.القرصردوتلقي

والتيالفيديو،إنتاجنظمالمدارسبعضوتستخدم

وتشتمل.الصوتوإنتاجللتسجيلمعداتعلىتشتمل

سمعيةومعداتتصويرالاتعلىتعقيداالأكثرالنظم

خطوطنبائطعلىأيضئاتشتملوقد،تحريريةومعدات

الفيديوإنتاجنظمالمدرسونيستخدم.الحاسوبورسوم

الذينالطلابيستخدمهكما،التعليميةالموادللإنتا!

التلفاز.معالتعاملفنيتعلمون

المشخدامهوالفيديوشرائطلمشاهدةطريقةوأفضل

يمكنكبيراالمشاهدينعددكانوإذاالتلفاز.جهاز

شاشة.علىمكبرةصورةلعرضعفيديوعارا!شخدام

لعرضحالمسوبمعالفيديوعارضاتبعضوتعمل

الحاسوبي.البرنامجعمخرجات

وكانت،الجديدةالتعليميةالأدواتمنالحواسلب

التعليمية،البرامجفيإضافيةكأدواتالأمربادئتستخدم

الرياضية.المسائلحلفي،المثالسبيلعلىبها،للاستعانة

الحاسوبيةالتماريناستخدامالانالطلابلإمكانولكن

أعطىإذاالمطلوبةالمساعدةوتقدمإجاباتهمتصححالتي

خاطئة.إجابةالطالب

مزودةحجيراتعلىتشتملتعليميةأداةاللغةمعمل

حيث،شريطيةمسجلاتأوحاسوبيةوأطرافبسماعات

لشخصشريطةتسجيلاتإلىبالاستماعالطلابيتعلم

(.اللغةمعمل:)صورةاللغةانظر:.اللغةيجيد

نماذج)المحاكياتالحالمموبيةالمحاكياتوتستخدم

التعرضدونمعينةأوضاعلاختبار(الحقيقيةللأوضاع

فييستخدمونمثلافالطارون.الحقيقيالوضعلخاطر

حالةفيوهىالطائرةتقلدطيرانمحاكياتالتدريب

الحالمموبيةالمحاكياتاستخدامويمكن.الفعلىالطران

شاشةعلىالمحاكىمشهديعرضحيثكاملفصللتعليم

في،والخرجالدخلالحاسوبيضبطحيث،الطلابأمام

المعروضةالخطواتأداءالطلابفيهيحاولالذيالوقت

برنامجألمحاكياتبرامجأمثلةومن.الشاشةعلىأمامهم

ستنظمالتىالنشاطاتيعرضواخر،المدنتخطيطيعالج

إمكانيةفيالبرامجهذهميزةوتكمن.النملمستعمرة

كامل.لفصلوأحدحاسوبجهازاستخدام

التعليممجاليفيتطورأحدثالمتعددةالوسائط

الصوتلإنتاجالحواسيبتستخدموفيها،والتدريب

عادةالمعلوماتوتخزن.المستخدمحاجةحمسبوالصورة

ا!لدمجة.الأسطوانةانظر:.مدمجةأسطوانةعلى

إلىالمعلوماتلبثتستخدمالاتصالاتمعدات

مسافاتمنالواردةالمعلوماتاستقبالأوبعيدةمسافات

فيتطوراالحديثةالاتصالاتنظمأتاحتوقدأيضا.بعيدة

التعليموفيبعد.عنالتعليمباسميعرفالتعليميةالوسائط

لنقلالتلفازاتأوالصناعيةالأقمارتستخدمبعدعن

،متعددةأماكنإلىآخرتعليميعرضأيأومحاضرة

فصلفيالاشتراكالمدارسمنللعديديمكنوبذلك

عنالتعليمويوفرواحد.معلمفيهبالتدريسيقومدراسي

التعليمية.الوسائطمنغيرهفيتتاحلاتعليميةفرصابعد

،المثالسبيلعلى،محدودةبمواردصغيرةكليةفبإمكان

عالمفيهيحاضردراسميلفصلتلفازيعرضتقديم

.كبيرةجامعةفيمعروف

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المدمجةالأسطوانة

سوبالحا

السمكمن!جموعةعلىيطلقاسمالأليصالسمك

البحيراتمنالكثيرفيوتوجد،العذبةالمياهفيتعيش

وأمريكاواسياأوروبامنالشماليةالمناطقفيوالأنهار

التروتةبسمكصلةذاتالأسماكوهذه.الشمالية

لتلكمماأكبر)حراشف(قشورالهالكن،والسالمون

بينمنالأبيضالسمكويعتبر.أسنانأيضاولها،الأسماك

العذبة.المياهأسماكأهم

البحيراتفىرئيسيبشكلوالبولانالفنداكويعيش

لمعظمالعميقةالمياهفيوتعيشوروسيا.أوروباشمالى

اسمطحمنبالقربالليلفىتتغذى،الصيفوفي،العام

فيالمفروشةالحصباءفوقتبيضالشتاءوفي،بالقشريات

أجزاءفيالتجاريةللأغراضاصطيادهاويتم،الضحلةالمياه

وروسيا.إسكندينافيامن

ويصلنسبياأطولفجسمهالقطبى،السيسكوأما

القطبيالسيسكوأسماكمعظمتعيش.سم64إلىطوله

ويعتبرالأنهار.قاعفيوتبيضالقطبيةالسواحلمياهفي

سيبريافيالمهمةالتغذيةأسماكمنالقطيالسيسكو

اصطيادهاويتم،الأوروبيةروسيامنالشماليةوالأجزاء

البيض.لوضعالنهراتجاهفيتهاجرعندما

منكثيرفيموزعفهو،الأبيضالبحيراتسمكأما

وجسمهالعلياشفتهبكبرويتصفأمريكا،شماليأجزاء

نحوويزنطولأ،المترويبلغ،المسطحةالأجنابذي

بشكلالأبيضالبحيراتسمكاصطاديتمو.كجما9

الولاياتفيالعظمىالبحيراتمنطقةوفيكندافىتجاري

.المتحدة

.الأسماكأيضا:انظر
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يعير.لحمهحلاليظهرا!دمالأد!رلفلى،لونهالأعمىالسمك

.المتحدةالوا،ياتشرقىدىالكهو!صمياهفىالأعمىالسمك

المرشد.الحوتانظر:.الأسودالسمك

الولاياتفىيعيمقالأسماكمننوعالأدكمىالسمك

وأالكهو!،فييعيشأسسمكاوهذا.الأمريكيةالمتحدة

يمضىأسذياالأعمىوالسمكبها.المحيطةالمناطقفي

الأناللونقرنفلىوهو.لهأعينلاالكهوففيحياتهكامل

نتوءاتمنصفوفالسمكولهذا.لحمهخلاليظهرالدم

النتوءاتهذهوتعطي.الرأسحتىحسمهكلعلىصغيرة

علىالتغلبفيجزئياتساعدهاحادةلمص!حاسةالسمكة

سمأ2منلأكثرالأعمىالسمكينموولاالبصر.انعدام

طولآ.

يوجدالذيذلكالأعمىالسمكأنواعأحسنومن

ويرى.المتحدةبالولايات،كنتاكىفيالماموثكهففي

أع!ت،لهاكانتالسمكلهذأالسالفةالأجيالأنالعلماء

.الكهوفبيئةفيجيلبعدجيلاتدريجيافسدتلكنها

هناك،الأعمىالسمكمنالنوعهذاإلىوبالإضافة

عمياء.أنهاعنهايعرفالسمكمننوعاعشرينمنأكثر

جميعفيالعميقةالبحاروفيالكهوففيتسكنوهي

العالم.أنحاء

ثلاثيننحومنهعرفصغيرسمكاليوبسمك

غربيجنوبوالنهيراتالينابيعفيأساساتعيشنوعا،

الأسماكوجدتوقد.والمكسيكالمتحدةالولايات

حواليقبلأي،الجليديالعصرمنذالمياهتلكفيالصغيرة

مياهالمنطقةغمرتالحقبةتلكففىسنة.5.ر...

منظلوقد.صحاريالانومعظمهاأجحيراتواالأنهار

نأوبعد،منعزلةمجموعاتالحياةقيدعلىالأسماكتلك

عاشهول،ديفلزسمىمنهاواحدنوعبقيالمياهجفت

نايمنطقةفيعميقةينابيعفىسنة2.،...منأكثر

الأمريكية.المتحدةبالولاياتنيفادافي

وداهمت،البوبسمكمنعديدةأنواعانقرضت

العلماءبدأأم079عاموفيالآخر.بعضهاالأحطار

المتبقية.الأنواعلحمايةالعمل،النوعحفظفيوالرأغبون

هول،ديفلزلسمكقانونيةحمايةتمتأم769سشةوفى

002سوىمنهيتبقلمحتىتقلصقدالنوعهداوكان

النباتاتبعضبهالذيالماءفيالبوبسمكويعي!صث.فقط

تتجاوزالتيالحرارةدرجةارتفاعأمامويصمد،والحيوأنات

الإناثتقريبا.سم4السمكةطولمتوسطيبلغر.م245

فيسوداءخطوطيموأبيض،زيتونىبنىلونهاوالصغار

وحوافوأرجوانيأزرقفلونهاالذكورأماجوانبها.

.اللونقاتمةزعانفها

فيالشاطئقربيعيشالسمكمننوعالترسسمك

الترسأيضاويسمى.الباردةالشماليةالمحيطاتمياه

ظهرهأما،رأسهوكذلكغليظقصيروجسمه.الماص

منيمكنهماصسطحالأسماكمنأصنوعاواعذافمقول!.

الفخم.الترد!سمكةشكل

مياهفيعاشالبوبسمك

الشماليةأمريكاغر!حو!

سمكيوحد.السنينآلا!

لئصعيرليهولديعلر

سمكيعيمقكمالكاليفورنيا،

الحداولأحدفيكريكسولت

قدحرارةدرجةليبكاليمورنيا

مثوية.درحة38علىتزيد
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خلاياتغل!إنماقشور،جسمهيغصولابالصخور.التعلق

أوروبافىالسمكمنالنوعهذايؤكل.صغيرةناتئة*رنية

.الأخرىالبلدانوبعضالشمالية

العذبالماءأسماكمندنوعيناسمالجد!سمك

طويل،وخرطومالقرشبزعانفشبيهةزعانفلها،البدائية

وآخر،المتحدةالولاياتفيالسمكهذامننوعويعيش

الأنهارفيالأمريكيالجدفسمكويعيش.الصينفي

جنوبأواسطفيالمسيسيبينهرتصريفوخزانات

العوالقتسمىصغيرةبكائناتويتغذى،المتحدةالولايات

مرخياالماء،فيويسرةيمنةرأسهيحركالأكلوعندالماية.

ويبقىضخما.قمعافمهمنتجعلبطريقةالأسفلفكه

الجدفسمكوينمو.الخياشيمامتداداتفيالطعام

كجم،04منأكثريزنوقد،مترينطولحتىالأمريكي

طولأ.جسمهثلثحوالي،بالمجدافالشبيهخرطومهويمثل

كماجيدكافيارالأمريكىالجدفسمكبيضمنويصنع

طعاما.لحمهشخذ

04منأكثرويزنالمجدافيشبهخرطوملهالأمريكيالجدفسمك

كجم.

نهرمصباتفيإلاالصينيالجدفسمكيعرفولا

أمتار،سبعةإلىطولهيصلضخم،سمكوهو،اليانجتسي

عريض،فهو،الفمأماالرأس!.مستدقنحيلخرطوموله

ولحمه،الصغيرةالأسماكيقتاتالسمكهذاأنويعتقد

كثيرا.فيهمرغوبوهويؤكل

)صورة(.الناخرانظر:الخئزلر.سمك

الأسماكمننوعالبحرذئبأوالذئبيالسمك

الأطلسيالمحيطمنكلشمالفييعيشالمفترسة

اسمالسمكمنالنوعهذاعلىأطلق.الهادئوالمحيط

السمكةوهذه.الخيفمظهرهبسببالذئبىالسمك

ولهابها.الإمساكيحاولمنكلتهاجمالمتوحشة

شديد،بألمالإحساسإلىعضتهاوتؤديقويانفكان

لهاوليس.الرمادياللونإلىأوالحمرةإلىلونهاويميل

حوضية.زعانف

الفكينبقوةويتص!الأطلسيالمحيطفييعيشالذيالذئبيالسمك

.والأسنان

المحيطشمالفييعيشالذيالذئبيالسمكينمو

أسماكأما.سم09منمايقربطولهيبلغحتىالأطلسي

الأنقليسباسمأيضئاتعرفالتيالهادئالمحيطشمالي

وهذهالمتر.ونصفمترينإلىطولهايصلفقد،الذئبي

متراصة.كراتهيئةعلىالحجمكبيربيضاتضعاسممكة

فيالقويةالعريضةالأماميةأسنانهالذئبيالسمكويستخدم

مذاقهويشبهيأكلها.التيالحيواناتوقواقعأصدافسحق

المفضلةالأسماكمنوهوكبير.حدإلىالقدسمكمذاق

صناعةفيالمتينالقويجلدهويستخدمايسلندا.في

ذلك.وغيرالكتبتجليدوفيالمحافظمثلالجلديةالمنتجات

.الأسماك:انظر

تسمىالشبوطسمكمنمجموعةالدهيىالسمك

لكن،براقلونلصغارهوليس.الذهبيالشبوطأيضا

معالذهبىالسمكجميعهاوتدعى.لامعةأشكالألبعضها

إلى،والذهبيوالبرتقاليالأحمربينتتفاوتألوانهاأن

إنتاجويمكن.والرماديوالبرونزيوالبنيوالأبيضالأسود

مختارةسلالاتتهجينطريقعنالألوانالمتعددالسمك

فيالذهبىالسمكويستعمل.الخالصالذهبيالسمكمن

للزينة.الحالاتمنكثير

مننوع001حوالييوجد.الذهبيالسمكأنواع

فقط.نوعا02حواليالاسواقفيويتوفر،السمكهذا

والذيلالأسدورأسا!لذنبمنهاكثيرةأسماءعليهويطلق

ترىلاتكادحراشفولبعضها.ا!لبرقعوالذيلالمروحي

أحمرلونالنوعولهذا.اللاحرشفيةوتسمىرقتها،بسبب

لونذاتاو،أرجوانيةأوزرقاءبقععليهتوجدوربما،غامق

سم،.58بعضهاطولويبلغ.فاغأصفرأوفاغأرجوانى

سم.3.الاخربعضهاطوليبلغحينفي

المائيةالنباتاتبينبيضهمنه،المتوح!شالسمكويضع

الحرارةدرجةتكونعندماالصيففصلمنتصففط

عمرهيصلقدإذطويلا،أنواعهبعضيعيش.م02حوالى

السمكعمريصللابينماعاما،05منأكثرإلى

المنزليالسمكومعظمعاما.51منأكثرإلىالمتوحش

.سنوات5منأقليعيش
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(.اليسرى)الصورةالأسدورأسالعيمير،وحاحظاصكاليكو،وا(اليمنى)الصورةالدي!!هدبىألواعهوس.الألوالىواالأشكالمحتلفالذهيالسمك

رعايةالذهبيالسمكيحتاج.الأسماكرعاية

وذالوعاءويناسبه.المنزليةالحيواناتبباقيمقارنةمحدودة

الأوللأن،المقوسةالأحواضمنأكثرالمستقيمةالجدران

نأيجبالهواء.امتصاصعلىيساعدأكبرلممطحايوفر

نظيفايكونوأن،م518حواليالماءحرارةدرجةتبقى

فيالمستعم!!الكلورمثلالسامةالكيميائيةالموادمنوخاليا

لمدةمكشوفابالكلورالمعالجالماءتركفإذا.المنزليةالمياهتنقية

ثمومن،المدةهذهبعديزولالكلورأثرفإن،ساعة42

الحادالتغيربأنالعلممع.فيهالذهبيالسمكوضعيمكن

يقدمأنويجب.السمكيضرالماءحرارةدرجةفي

الخبز،ولببالدود،ويتغذىيوميا،واحدةوجبةللسمك

مظللاالحوضيظلأنويجب،والنباتاتالماء،وبراغيث

.حوض،المائيةالأحياءانظر:.لهجفونلاالسمكلأن

ذات،الذهبىالسمكأسلافكانت.الأسماكنشأة

يفقد.واليابان،الصينفيتعيشوكانت،عاديةألوان

كالأنهار،الجاريةالمياهفىيعيشالذيالذهبيالسمك

لونمثلويصئلونه،بسرعةالجذابمظهره،والبحيرات

.معروفمائيةأحواضحيوانالعاديالذهبىالسمك

ذهبئاسمكاقرونعدةمنذالصينيوناستولدوقد.أسلافه

غيروجسمزعانفلهجميللونذيسمكلإنتاج

منكثيرإيجادفيفعالبدوراليابانيونوقام.عادي

.الاننراهااقلالجديدةالأنواع

.الشبوط:أيضاانظر

التنفسيستطيعالأسماكمننوعالرئويالسمك

المثانةأوالهوائيةبالمثانةيعرفالرئةيشبهبعضوالماءخارج

الأنواعأقدممنالسمكمنالنوعهذاويعد.الغازية

إلىترجعمنهمتحجرةبقاياالعلماءوجدوقد.المعروفة

الرئويالسمكالعلماءمنكثيرويعد.سنةمليون004

قدالانالموجودةالفقارياتأنويرون،الحيةالأحافيرمن

اسممك.منالنوعهذاعنتطورت

المياهفيتعيش،الرئويالسمكمنأنواعستةهناك

إفريقيا،فيأنواعأربعةمنهاوالأنهار.والمستنقعات،العذبة

والأنواع.الجنوبيةأمريكافيوآخرأستراليافيونوع

مترين.بعضهاطوليبلغإذأكبرالإفريقية

تنفسهفيويعتمدبدأئيةالأنواعأكثرالألمشراليوالنوع

عندماالماءسطحعندالهواءيستنشقوهو.خياشسيمهعلى

السمكمنالنوعولهذاالماء.فيالأكسجيننسبةتقل

زعانفيشبهانالزعانفمنوزوجانعريض،طويلجسم

.الحوت

الجنوبيةأمريكافيالموجودوالنوع،الإفريقيالنوعأما

منزوجانمنهماولكلالأنقليسسمكشكلفيتخذان

خياشيمالأسماكولهذه.الخيطتشبهالتيالطويلةالزعانف

ويغرقرئتها.علىتنفسهافيتعتمدفهيولذا؟ضعيفة

النوعيستطعالماء.تحتاستبقيلوالأسماكمنالنوعهذا

الحرفتراتيقاومأنالجنوبيةأمريكافيوالموجودالإفريقي

وعنديعي!فيها.التيالمياهتجفحينحياويبقىوالجفاف

ويبقىالوحلفينفقاأوجحراالسمكيحفرالماءجفاف

بالسباتذلكويعرفالأمطار.تعودحتىفيهكامنا
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لسمكةيشبهجسملهالجنوبيةبأمريكاالموجودالرئويالسمك

الهواء.دتنفسالأكسجينعلىيحصلوهو،حيطةوزعانىالأنقليس

بالبروتينالسمكيتغذىالفترةهذهوخلال.الصيفي

دأخلالإفريقيالنوعويكمن.العضليةأنسجتهفيالختزن

يفرزهاغرويةبمادةالممزوجالطينمنيصنعهاشرنقة

لاستخراجالأرضعنالشرنقةهذهفصلويسهل.جسمه

.للطعامالسمك

الصغيرالسمكعلىغذائهفيالرئويالسمكويعتمد

وتضع.والقواقعكالضفادعأخرىمائيةحيواناتوعلى

الجنوبيةوالأمريكيةالإفريقيةالذكوروتتولىالبيف،إناثه

.بضراوةوالصغارالبيضحماية

خاصةبعضلاتمزودةأسماكمنواحدالرعكاشسمك

الرعاشمةالأسماكوتولد.كهربائيتيارتوليدعلىقادرة

وأوتدوخالأعداء،مننفسهالحمايةقويةكهربائيةصدمات

أضعفكهربائيةتياراتبتفريغكذلكوتقومفريستها.تقتل

تعيمق.حيثالطنيةالمياهفىوالأشياءالحيواناتلكشف

الموجودالرعادالأنقليسيسمى،السمكهذامننوعوينتج

فيستطيع.قوةالكهربائيةالصدماتأكثر،الجنوبيةامريكافي

السلورسمكويعيش.إنسانلتدويخكافيةكهرباءإنتا!

الاستوائية.إفريقيافيالأنهارفيالرعاش

الكهربائي.الرعادالرعاد؟الأنقليسايضئا:انظر

كهربائي.تفريغإحداثيستطيعالرعادالأنقليس

ذاتالأسماكبعضعدىيطدقاسماكدديالسمك

فىالأسماكهذهتوجد.بالخاطالمغطاةالزلقةالقشور

يعرفعاديأمريكينوعوهناك،العالممنمختلفةأجزاء

بينالعادةفيطولهويتراوحالدولارسمكباسمأحيانا

وهوسم،03طولحتىينموأحياناأنهإلاسم،2و.18

مستدير.شكلذو

صغيرسمكعلىأيضاالزبديالسمكاسمويطلق

سم،2.اسممكةطولويبلغالأطلسى،شمالبمياهرفيع

الغنل.هوشائعآخراسمولها

الرأسكبيرةالأسماكمنمجموعةالضفدعسمك

مننوعا65نحوتوجد.الاستوائيةالبحارفىتعيعش

سم،45عنالطولفىمعظمهاويقل،الضفدعسمك

التفسفرتسمىبعمليةضوءإخراجانواعهاوتستطئبعض

أسماكمعظموتطلق.الاحيائيالتفسفرانظر:.الأحيائي

سامة.قرونولبعضهاشخيريةأصواتاالضفدع

تحرسهالبيضها،أعشاشاالضفدعسمكإناثتبني

وبعض.البيضتهديدحالةفيعدوانيةتكونالتيالذكور

الأحياءأحواضفىمألوفةأسماكالضفدعسمكأنواع

المائية.

البحر.قاعفىيعيشالفمفدعسمك

الماءمننفسهيقذفالسمكمننوعالطيارالسمك

الكبيرةزعانفهبمدالهواءفيوينزلق.القويذيلهمنبحركة

ذنبهالطارالسمكيهزيطير،ولكي.كجناحينتعملالتي

الماء،فيالذنبزعنفةمنالأسفلالجزءفيغطس.بعسرعة

الهواء.فيالارتفاععلىالسمكفيساعد،منهويخرج

يعيشوهوالطيار.السمكمننوعا05حواليهناك

المكشوفة،العالممحيطاتفيوينتشرس!إلبحر،قرب

انسيابيجسمالطياروللسمك.الدافئةالمناطقفيخاصة

.الطولفيسم45حواليإلىينمو

حيثالهواء،فيالماءمننفسهليدفعذيلهيستخدمالطيارالسمك

الطران.علىالكبيرةزعانفهتعينه
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اجحرافيهابما،الدافئةالبحارفيالطارالسمكويوجد

ويستخدم.المداريةالبحارفييعيشولا،المتومعطالأبيض

بكثرةويوجد.للطيرانكبيرةزعانفأرلغالطيارالسمك

إكسوكصيتسهوبجناحينالطيارالسمكمننوع

البحرفيويشاهد،المداريةالبحارفيويعيشفوليتانز.

أيضا.المتومعطالأبيض

.الأسماكالغرنار؟:أيضاانظر

حسمهنفخيستطعالسمكمننوعالكرويالسمك

وحوالي5بينالواحدةالسمكةطولويتراوح.البالونمثل

شكلمتخذةمعدتهانفخالسم!صةوتستطيع،سم06

كماسريغا.الهواءأوالماءمنكمياتببلعهاوذلك،الكرة

الأعداء.مننفسهالتحميجسمهاتفرد

وهى.الكرويةالأسماكمننوعا021حواليويوجد

والكثير،التكيفعلىعاليةقدرةولديها،حراشفذات

أشواكالأس!اكهذهبعضولدى.مرنناعمجلدذومنها

أجسامها.تنفخعندمافقطتظهر،السفليالجانبعلى

ضيق.طويل)خرطوم(خطمذاتمحددةأنوإعومنها

علىوسفليةعلويةباسنانكافةالكرويةالاسماكوتتميز

تقطيعفيأسنانهاالكرويةالسمكةوتستخدممنقار.هيئة

أما.البحريةالحيوأناتمعظمأصدافتكسيرأوالمرجان

مثلالسمكأصدافمنأنواعفهوالأساسيغذاؤها

.والروبيانوالسرطانالبطلينوس

الدافئة،البحارفيالكرويالسمكمعظميعيش

العذدة.المياهمنوغيرهاالأنهارفييعيشمنهوالقليل

ا!اءسطحدوقوتطمو،أطيعىاححمهايتضاعفالكرويةالسمكة

معدتها.تمفخعندما

وفي.ساممعظمهأنإلاللغذاء،أنواعهويصببعض

وهيفوجو،باسمالمعروفةالكرويةالسمكةتعيشاليابان

مناسبالكرويةالأسماكهذهوبعضولذيذ.نادرطعام

المائية.الأحياءلأحواضتماما

يعيشالذيالصغيرالقردقسمكمننوعالكلبسمك

طولولمجلغتقريبا،أنواعتسعةمنهوتوجد.المحيطاتفي

منالنوعلهذاوليسالمتر.ونصفمترمنأقلمعظمها

الغضاريفمنالعظميالهيكلويتكون.عظامالسمك

معاللونبنيةالكلبسمكأنواعومعظم.كليةبصورة

سوداء.بقعوجود

القريث!.فصيلةإلىتنتيالأشواكداتالكلبسمكة

مستطيلةقرنيةأكياسفيبيضها،الأسماكهذهوتضع

بالأعشابالتعلقمنتمكنها،زاويةكلعندمحالية!ذات

إلىالأموأجتدفعهاالتىالفارغةالأكياسوتعرف.البحرية

سمكأنواعوأشهرالماء.حوريةأكياسباسمالشاطئ

أمامحادةأشواكولها،الأشواكذاتهىالمعروفةالكلب

المحيطشاطئطولعلىوتوجد،الظهريةالزعانف

علىتوجدكما،الشماليةبأمريكاوالهادئ،الأطلسى

ذاتالكلبوأسماك.الأوروبىالهادئالمحيطشاطئ

ويعرفإنجلترا،فيوخاصةأوروبا،فيمهمطعامالأشواك

الأسماكهذهجلدويجففالصخور.سالمونبالمم

!عالصيادونيصطادهاكما،الأخشابلدهانويستعمل

منالزيتلاستخراجالأمريكيالهادئالمحيطشاطئطول

بسمكيعرفالقرلقسمكمننوعوهناكأكبادها.

.هذهالقرشسمكلفصيلةلاينتميأنهغير،الناعمالقرش

سمكمنعيناتأربععلىيطلقاسمالكهو!سمك

فمرقيجنوبفيتعيشالشكلومغزلينحيفصغير

الكهوفسمكةطوليبا.الأمريكيةالمتحدةالولايات

بهما.ترىلاأنهاإلأصغيرتانعينانولهاسمأ.نحو

قرنفليةتبدوولذاخلاياهافيملونةمادةلجسمهاوليس

جسمها.فيمتدففايظهرالدملأن(وردي)أحمراللون

جسمهافيالحساسةالصغيرةالنتوءاتمنصفوفولها

وغذائها.طريقهاتحسسعلىتساعدها

صتئ!كلكأص
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إندياناولايتىفييعيع!الذيالكهوفسمكويجدي

الأنثىالسمكةتحملإذعاديغيرسلوكا،وكنتاكي

إلىتصلقدلفترةالكبيرةخياشيمهافيالخصبالبيض

يفقس.أنقبلشهرين

يشبهطويلذنبلهمسطحسمكاللشاعالسمك

.ظهرهتتوسطانحادتانشوكتاناوشوكةبه،السوط

فيسامةغددتوجدبينما،أسنانحافتيهماوعلى

وأاللساعالسمكالسباحونيزعجوعندماقاعدتيهما.

جرحايسببالطريقةوبهذه،أعلىإلىذنبهيرفعيدوسونه

تقريبا.الثعبانلدغةخطورةفيمؤلما

يعيش،اللساعالسمكمننوع001حواليوهناك

الأجزاءجميعفيوالطينيةالرمليةالقيعانفيمعظمها

تعيشالأنواعوبعض.والخلجانالمحيطمنالضحلةالدافئة

اللساعةالأسماكنجدالجنوبيةأمريكاوفي.العذبالماءفى

تصبالتىالأنهارتملأالعذبالماءفيتعيعقالتيالصغيرة

علىاللساعةالأسماكتلكوتعيش.الأطلسيالمحيطفي

ويكون.الأمازوننهرمصبمنكم.0023مسافة

بحيثطويلاأستراليامياهفىيعيشالذياللساعالسمك

أمتار.4إلىطولهيصل

القويةبالمنموكةخطرةحروحايحدثأنيستطيعاللساعالسمك

.السوطيشبهالذيذلبهعلىالموجودةالحادة

المحيطمات،جميعفييعيع!كبيرسمكالمجدالمحيالسمك

طولإلىأحياناطولهويصل.الرنجةملكباسمأيضايعرف

السمكةجسمبطول،طويلةحمراءزعنفةوهناك.أمأ

.كالثعبانمتموجةبحركةتسبحوهي،الفضيالمجدافية

.الأسماك:أيضاانظر

الصغيرالسمكمنكبيرةلمجموعةاسمالمشكاةسمك

أيضاويسمىضوءا،تصدرمعينةأعضاءيحويالذي

منتمكنهاوجسمهارأسهاجوالبعلىأعضاءلهاا!لشكاةسمكة

بها.الخاصضوئهاإصدار

إصدارعلىالأحياءبعضمقدرةوتدعى.الفانوسسمك

الأحيائي.التفسفرانظر:.الأحيائيالتفسفرالضوء

المتفسفرة،الأ!سماكمننوع000.1منأكثرويوجد

الأعماقفي،المشكاةسمكفيهابمامعظمها،يعيش

العالم.أرجاءكافةفيالمفتوحةللبحارالسحيقة

ويبلغ.المشكاةسمكمننوعا023منأكثرويوجد

سم.ا5منأقلالنموالمكتملالمشكاةسمكمعظم!طول

السمكةفيللضوءالمصدرةالاعضاءوتدعى

القسمفيرئيسيبشكلتتطوروهى،الفوتوفورات

ترتيبالأسماكهذهمننوعولكل.الجسممنالسفلى

تفسفرهاالمشكاةأسماكتستعمل.للفوتوفوراتمختلف

الضوءيؤمنكما،الفريسةولاجتذاب،للتفاهمالأحيائي

منحماتحهاعلىيساعدالذيالتمويهمننوعاأيضئا

لأنالأسفلمنمرئيةغيرالسمكةوتكونأعدائها.

!سضوءمستوياتيماثلالسفليجانبهامنتوهجها

إلىوبالإضافةالقمر.ضوءأوالشمسبأشعةالمضاءالبحر

ظلاممعالمضاءةغيرالمشكاةأسماكظهورتنسجم،ذلك

الاعلى.فيلأعدائهامرئيةغيرفهي،ولذلكالمياهأعماف

تتألفأنيمكنأفواجاعادةالمشكاةسمكةوتشكل

خلالالسحيقةالأعماقفيوتوجد.الألوفمئاتمن

الليل.خلالعمقاأقلأعماقإلىوتهاجرالنهار،

جمجمةلهالمفلطحالسمكمننوعموسىسمك

الجسم.منواحدجانبعلىالعينانتقعبحيثملتوية

الدافئة.البحارفيالشواطئمنقريباالسمكهذاويعيش

وفم،متقاربةصغيرةأعينلهالسمكمنالنوعوهذا

مستديرةالذيلوزعانف.مفلطحبيضىوجسممعقوف

الشكل.

52بينيتروا!طولإلىالأوروبيموسىسمكوينمو

موسىسمكويعد.كجم.،هحوالىعادةويزنسم6وه

أوروبا.شمالفيمهماغذاءالليموني

المسمىموسىسمكمنالشائعالأمريكىوالنوع

أمريكامنالشرقيالساحلفىيعيششوكرهوج

لألمخع؟4،"كا4،!3لم؟كأ!،ع-؟7أ؟لأبر،-؟3+بر*ك!جثهحيا،ء!كا3سع/

!!ء؟!!!7لم*ؤ!3!--"!!!بر-ا!،-!!"!ءكا!!7!!سقييرلا.كالالأث-!3كاءحه!

!؟!*شلىتموننم!!صعحبمكا؟بهمحمثغ*.ححلأ!بهم
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منواحدحانبعلىوعيمين،مفلطحبيضيحسماذوموسىسمك

عداء.مهعديدةألواعوتستخدم.الرأس

فيشائعطعامفهوالأسودموسىسمكأما.الشمالية

السمكأنواعبعضوهناك.الباسيفيكيةالهنديةالمناطق

سمكأيضاتسمى،السواحلعلىتعيشالتيالمفلطح

موسى.

المفلطح.أيضا:انظر

البحريالحيوانلنوعالشائعالاسمالهلاميالسمك

يترارحالميدوسا.اسمالأحياءعلماءعليهيطلقالذي

عنتزيدلاالتيالأنواعتلكبنالهلاميالسمكحجم

يصلأ!ذياالقطبىالهلاميوالسمكالبازلاءحبةحجم

بهذاأ!لامياالسمكسمي.مترينمنأكثرإلىقطره

الخلايابينالموجودةبالهلامالشبيهةللمادةنسبةالاسم

عظميكهي!صلالمادةهذهوتعمل.الحيوانلجسمالمكونة

ألمحافظةفيالسمكولمساعدة،الهشالجسمجدارلتدعيم

.المياهداخلالطفوعلى

وأالجرسمثلالهلاميالمسحكجسمشكليبدو

منالفمعلىتحتويالتيالقصيرةالأنبوبةوتتدلى.المظلة

الأنبوبةهذهأطرافتكون.اللسانمثلالجسممركز

أخرىمجموعةوهنالك.الفميةالأذرعتسمىبروزات

منتتدلى،المجساتتسمى،النتوءاتأوالبروزاتمن

السمكمننوعولكل.الأسفلإلىالجسمأطراف

.المجساتهذهمنمعينةوأطوالأنواعالهلامي

المظلةمثلجسمهبتمديدالهلاميالسمكيسبح

وبسرعة.ثانيةمرةلطبيعتهالجسمإرجاعثم،المفتوحة

أسفلخارجإلىالماءضغطفيالعمليةهذهوتتسبب

.الأمامإلىيتحركالهلامىالسمكيجعلمما،الجسم

قاعإلىالسمكيغطسالحركةهذهتتوقفوعندما

التيالصعغيرةالحيواناتطريقهفييمسكحيث،المحيط

الأجزاءهذهوتحتوي.الفميةأذرعهأومجساتهتلا!س

خيوطاوتخرجلمسها،عندتنفجرلاسعةخلاياعلى

الحركة.عنلشلهاالفريسةجسمتدخلصغيرةسامة

المطةيشبهبجسماعسهاويستعيض،عظاملهليصالهلامىالسمك

المتوسط.الهلامتسمىالهلاممنسحيكةطبقةتسندهالممتوحة،

فريستهاتحقىلاسعةخلاياعلىالهلاميالسمكمجساتوتحتوي

حركتها.اخ!!اعس!لا

المرجانىالحاجزمياهدىالموحودالهلاميالس!منالبحررنبور

الشخصالمتحديدةلستهتقتلأدبمك!أستراليا.ساحلا،قباالعظيم

.دقايطثلاتحلال
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الهلاميالسمكفمإلىذلكبعدالفريسةوتمرر

لابتلاعها.

أحيائاالإنسانل!عالهلامىالسمكبعضيعستيم

زدبورالمسمىالهلامياسممكيحقنوخطرا.مؤلمالسعا

.السامالثعبانسممنفتكاأكثرقاتلبسمضحاياهالبحر

لسعهم.بعددقائقثلاثمنأقلفيالناسبعضماتوقد

أسترالياشمالىسواحلمنقريباالبحرزنبوريوجد

والفلبين.

الذيالبيضمنالإسكيفوزواالهلاميالسمكيتكاثر

نفسهاتلصقالتيالبحر()زهرالبولبحيواناتإلىيتطور

اللاحشوي.انظر:البحر.بقاع

بعمليةالبولبحيواناتمنالهلاميالسمكينمو

كوممثلبولبكلعلىترتبحيث،التبرعمتسمى

يصلعندماالبوثبمنالهلاميالسمكيتحرر.الصحون

.النضوجمرحلةإلىبعدهاويتطور.معينحجمإلى

الهايدرا،،الحيوان،البحريالزنبور:أيضاانظر

البحر.شقائقبمالبرتغاليةالبارجة

.الأسماك:انظر.السمكة

الخصوصوجهعلىيطلقاسمالاستوائيةالسمكة

وهي،كبيرةبسرعةتتوالدالألوانناصعةصغيرةأنواععلى

وتعيش.المنزليةالمائيةالأحياءأحواضفىلوضعهامرغوبة

المدارية.المالحةالمياهوبيئاتالعذبةالمياهفيمنهكثيرةأنوأع

مقارنةبقليلأصغرالاستوائيةالسمكةماتكونوغالبا

مابينحجمهافيعادةتتراوحولكنها.الذهبيةبالسمكة

منمختلفنوع006منيقربماويربىسم.3و.5.2

بيد،المنزليةالمائيةالأحياءأحواضفيالاستوائيةالأسماك

أنواعمنكثيرتربيةيستطعونالجددالأحواضملاكأن

اسممك.

منشكونطعاماالاستوائيةالأسماكأغلبتأكل

والنباتاتوالسمك،المجففالقريدسوسمك،الحبوب

بيعمحلاتمنالأطعمةهذهشراءيمكنحيثالمائية

صغيرةقطعةأيضاتأكلأنيمكنكما،الحيواناتأطعمة

المعلبوالسمك،والسرطانوألمحار،القريدسمن

.أخرىوأنواعوالمسلوق

بالرغملحوماكلةالاستوائيةالأسماكمنكثيروتعد

فىالأطعمةهذهمثللأكلالنباتآكلةتدريبإمكانيةمن

يصعبالمالحةالمياهأسماكمنأنواعوهناك.الأحيانبعض

والمرجانالإسفنجمثلخاصةأطعمةوتتطلبقربيتها،

الأطعمة.منمختلفةأنواعاتأكلكثيرةأنواعوهناك.الحي

أسماكهملتغذيةالصغيرةالديدانالناسبعضويربى

متساويةالطعامكميةتكونأنهىالجيدةوالقاعدة.الأليفة

يسقطالباقيالطعاملأن،تنظفهأنالسمكةتستطيعحتى

.الأسماكقتلإلىيؤديمماويتعفنالأحواضقاعإلى

الاستوائيةللأسماكالمائيةالأحياءأحواضتغطيةيجب

الحرارةدرجةعلىللمحافظةمسطحزجاجيبلوح

كما.الحوضخارجالقفزمنالسمكمنعإلىبالإضافة

جيدةحالةفيالماءتحفظلأنهاالمائيةالنباتاتزراعةتجب

.الأسماكلتتنفسهالأكسجينوتنتج

الاستوائيةالأسماكأنواعأكثرمنالجبيسمكةتعد

الغربيةالهندلجزرالعذبةالمياهمنجاءتفقد.شهرة

سم،04حواليالجبيأنثىطولويبلغ.الجنوبيةوأمريكا

الذكرلونبينمارماديالأنثىولونالذكر.يصغرهابينما

يصلعندماالجبىأسماكوتتكاثرقزح.قوسروعةفي

حية.صغارهاوتلدتقريبا،أشهر3حواليإلىعمرها

الجبي،انظر:.سمكة05-02منأنثىكلوتنتج

سمك.

تلدالتيالمعروفةالاستوائيةالعذبةالمياهأسماكومن

الأسماكأما.مول!وبلاكوبلاثيسيفأبوحيةصغارها

ودانيوس،البربسمكف!تبيضالتيالاستوائية

لبلطى.وا،والكرسين،سبوراسورا

لوجودالاسمبهذاالختلفةالمتاهةأسماكسميتوقد

الأسماكهذهوتخزنرؤوسها.فىكثيرةأفرعذيتجويف

إضافيا.تنفسياعضوالاستخدامهالتجويفهذافىالهواء

وبعضالمهرجالسمكمثلالمالحةالمياهأسماكبعضوهناك

المائيةالأحياءأحواضفىبنجاحوتربىتتكاثرالدامسيل

المنزلية.

السمكةبمالسمك،الملائكي؟الأسماكأيضئا:انظر

.حوض،المائيةلأحياءا،المقاتلة

مناسمهااشتقالأسماكمننوغالأدبوقيالسمكة

وتسمى.الزمارةأوالأنبوبةيشبهالذيالطويلخرطومها

طائفةالأنبوبيةالأسماكوتشكلالبحر.ماردسمكةأيضا

منهاولكثير.والدافئةالمعتدلةالبحارفىتعيع!السمكمن

بقشورالجسمويغطى،الحيةفىكمانحيلطويلجسم

ألمشان.بلاضيقصغيربفمالطويلالخرطوموينتهيعظمية

لتختلطبنيآوأخضر،بلونالجسميكونماوعادة

فيها.معظمهاتعيع!التيالبحريةبالأعشاب

أكبرمنالأطلسىفيالأنبوبيةالمحيطوسمكة

منأكثرطولهاويبلغ،للغايةرقيقةوهي.الأنبوبيةالأسماك

فيالزرقاءالأشرطةذاتالأنبوبيةالسمكةأما.سم06

الأنواعأصغرمنواحدةفهيوالهادئالهنديالمحيطن

سم.6حوالطفطولها
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:تشهى.عظميةبقعنمورمغطىطويللحيلجسملهاالأنبوبيةالسمكة

الأيسالى.عديمضيقصغيرلفبمالطهويلةأنمولتها

بطونهاعلىغريبجيبالأنبوبيةالأسماكولذكور

هذافىالبيضأسسمكاتفئأنثىإذ،البيضفيهتحمل

الآنبوبيالسمكصغاروتبقى.فيهيفقسحيث،الجيب

منوتتمكننفسهاترعىأنتستطيعحتىبالجيب

الهنديبالمحيطجنالأنبوبيةالشيحسمكةفيأما.مغادرته

جيبفيالبيضتحولالتىهيالأنثىفإن،والهادئ

الحوضية.الزعانفمنيتكون

نوعا75حواليمنلمجوعةاسمالببغائيةالسمكة

البحارفيالمرجانيةالشعابحولتعي!التيالأسماكمن

الأطلسي.عربديتعيشالملكةالببغائيةالسمكة

أسنانهامنالمممهاعلىواتخذت،الحارةوشبهالحارة

الببغاء.منقارتشبهالشالعاديةعيرالأمامية

وأكثرسمأ.بينماالببغائيةأصسمكةاحجمويترارح

.كبيرةقشورتغطيهاسميكةأجسامولها.أم2،من

يغيركما،الألوانساطعةالببغائيةالأسماكاومعظهما

حياته.أثناءأ!نهمعظمها

تنحتهاالتيبالطحالبغالباالببغائيةاصسم!صةاتتغذى

منالكثيرويتغذى.القويةبأسنانهاوالشعابالصخورمن

حولتوجدالتيالبحريةبالأعشابأجبغائيةاالأسماك

والسمكة.كبيرةأسرابفيغالبأوترى،المرجانيةالشعاب

غربمنالحارةالأجزاءفيتعيح!التىالملكةالببغائية

منتتكونمجموعاتفيأحياناتسبحالأطلسيالمحيط

السمكةوتأكلواحد.وذكرأنتىسمكاتأربعأوثلاث

الكثيري!صنالليلوفي.بالليلوتستريحالنهارفيالببغائية

الشفافالرقيقالغطاءمننوعاالببغائيةأسسمكةاأنوأعمن

يسطعحتىفيهوتقبعنفسهابهتحيطالشرنقةيشبهالذي

النهار.ضوء

بهذاسميتالأسماكأنواعمننوعالحجريئالسمكة

المرجانأوالصخر،ككتلبعيد،حدإلىتبدو،لأنهاالاسم

هادئةالحجريةالسمكةترقدالجو.حالةبفعلتحللتالتي

معينسجملونهالأنترىلاوتكادمنها،الاقترابلدى

31قوأعدعلى،الشكلبصليةغددأصسم!!ةاوأ!ذهبيئتها.

الحجريةالسمكةغددتحقنكالإبر-أخدوديةظهريةشوكة

.الناسمنعددموتفىتسبب،الإيلامشديدسما

إلى25منالحجريةالسمكةطولمتوسطويبيغ

السمكويعيشسما.06إلىينمووبعضها،لحمم03

بحاروفى،والهنديالهادئالمحيطينمناطقفيالحجري

الأسترالى.الساحلشمال

.الأسماك:أيضاانظر

.الزبديالسمكانظر:الدولار.سمكة

الأنابدبس.انظر:.الأربعالعيونداتالسمكة

سمك.،الكراكيانظر:.الرمحسمكة

غذاء،يستعملالسمكمننوعءاكرطالسمكة

عدأماوالدافئةالمداريةالمناطقبحارمعظمفيويعيش

فيالزرقاءالسمكةطولويتراوح.الهادئالمحيطشسرقي

كجم.2وكجم.،هبينوتزنسم6و.04بينالغالب

منأكثروتزنأم2،الزرقاءالسمكةطوليصلوأحيانا

أكجم.4
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شرسةسمكةو!ط.الأزرقلونهامناسمهاتأخذالزرقاءالسمكة

أممنانها.تستحدم

جائعة.تكونوغالباومفترسةعنيفةالزرقاءوالسمكة

قدمائيةمجموعاتفيوتسبحالأصغر.الأسماكوتأكل

وبسبب.كيلومتراتعدةمنهاالواحدةالمجموعةطوليبلغ

لصناعةمربخاصيداتعدفإنها،الطيبةونكهتهاطعمها

الزرقاء،السمكةصيدبرياضةالناسويستمتع.الأسماك

.الصنارةخطاففيتعلقهاعندبشراممةتقاتلحيث

امتدادعلىالصيففىوشائعةرائجةرياضةوصيدها

.المتحدةللولاياتالشرقىالشاطئ

لهما،المحيطاتفيتعيشكبيرةسمكةالسيفسمكة

أخذت.الحجبمكبيرتاوعينان،وملفوفطويلجسم

شكلياخذالذيالمفلطحالطويلالعلويفكهامناسمها

كبير-حدإلى-الأسماكمنالنوعهذاويشبه،السيف

عنهماتختلفولكنها،الشراعيةوالأسماكالمرلينأسماك

أسفلالحوضيةالزعانفوانعدامالظهريةالزعنفةقحسرفي

هيوالدافئةالبحارمياهفيالسمكةهذهوتعيمق.السيصكة

هوايةلممارسيشهئاوطعاماوغنيمةمكسبا-بحق-تعد

الصي!..

المترينمنيقربماإلىالأسماكهذهطولويصل

هذامنسمكةوأكبراكجم،15منيقربماوتزن

ووصل،كجم536تزنوكانتأخيرااصطيادهاتمالنوع

.م5.4ءإلىطولها

طولهيبلغقويبهسميتالذيالسمكةهذهوسيف

ويستخدم،السمكةهذهجسمطولنصفيساويما

يعدلذلكوبالإضافة.الفريسةلطعنأوللدفاعسلاحا

أثناءالمياهشقفيالسمكةتساعدأداةالانسيابيشكله

انسيابها.سرعةمنيزيدمماالسباحة

العديدهاجمتالسيفسمكةأنالسجلاتتذكر

الأعماقفيالسمكةهذهوتقبع.الماضيفيالقواربمن

وهي.الليلأثناءسطئالمياهإلىتصعدبينماالنهارخلال

علىتتحركالتيالاخرىالأسماكوأنواعبالحبارتتغذى

والماكريل.والرنجةالمنهيدنأسماكمثل،أسرابهيئة

بعدمالدولبعضنصحتأم079عامبدايةوفي

فيالزئبقمادةمنخطرةكميةلوجودالسيفسمكةأكل

السيف،شكلهفييشبهومفلطحطويلعلويفكلهاالسيفسمكة

السمكة.جسمطولنصفطولهويبلغحادةجوانبلهالسيىوهدأ

غنيمةوتعتبرالداكهةالمحيطماتمياهمعظمفيتعيشالسيفوسمكة

الصيد.رياضةلممارسةفريسةأوبحرياطعامابوصفها

منبكلتتجمعأنيمكنالزئبقومادةعيناتها.بعض

.الخطورةمستوىإلىتصلحتىوالإنسانوالحيوانالنبات

الأسماكفيالزئبقمادةوجودأنمؤخراالأبحاثوأثبتت

أصبحتذلكعلىوبناء.للتلوثنتيجةوليسطبيعياينشأ

.للإنسانمأموناطعاماالسيفسمكة

الشراعية،السمكة؟سمكةالمرلين،أيضا:انظر

.الأسماك

زعانفلهاضخمةقويةسمكةالشراعكيةالسمكة

أنحاءكلفيصيدهاويتم.كالشراعتنتشر،ضخمةظهر

وبخاصةوالبكراتالشراكمنخفيفنوعطريقعنالعالم

أمريكا.وجنوبووسط،الشمالاقصىفىالدافئةالمياهفى

ونصفمترافلوريدامياهفىالشراعيةالسمكةطولويبلغ

فياصطادهاتمسمكةوأضخم.كجم45ووزنهاالمتر،

كجم.أ..وزنهابلغالهادئالمحيطمياه

فكمثلوحادطويلالسمكةلهذهالعلويوالفك

اسممكويستخدمفصيلتها.إلىتنتميالتىالمرلينسمكة

فريسته.علىللقضاءالطويلةمناقيرهالشراعى

.الأسماك:أيضاانظر



الشمسسمكة114

منعديدةأنواععلىيطلقاسمالشمسسمكة

فيتعيشالتيالشمسسمكةوسميت.الأسماك

الشمس.يشبهالمستديرجسمهالأنالاسمبهذاالمحيطات

قشورفلها،العذبةالمياهفىتعيمقالتيالشمصسمكةأما

هوانتشاراالأنواعوأكثر.الشمسضوءتعكسمضيئة

لهاالتي،المحيطاتفىتعيم!التىالشمسسمكةنوع

جسمهاوينتهى.شرجيةوزعنفةعالوظهرمستديرجسم

فىغامهتأزرقجسمهاولون.رفيعشكلذاتبزعنفة

تنموأنويمكن.اللونفضيةجوانبوله،الأعلىالجزء

أعنم،4إلىطولهايصلحتىالمحيطيةالشمسسمكة

حيث،الواسعةالمحيطاتفيوتكثر.سم9.طولهامتوسط

تتغذىوهي.م035عمقوحتىالسطحعلىتوجد

والأسماكالبحريالكشمشونباتالهلاميبالسمك

.الصغيرة

سمكةمنعديدةأنواعالشماليةأمريكافىوتوجد

جسملهاوجميعها،العذبةالمياهفيتعيشالتيالشمص

الحالمىالمقطع.المكشمودةالبحارفيتعيشالمحيطيةالشمسسمكة

.الهدابتشبهالتىالديلزعنفةيع!ص،أعلاه

حميلةقتورت!صوها،العذبةالماهفىتعي!شالتيالشمسسمكة

الضوء.انعكاسمعتصيءالألواد

الألوأنزاهيةوقشورهاالظهر،فيوزعنفة،رفيعكبير

الضوء.عليهايسقطعندماوتشعالفسيفساءمثل،ومرتبة

التكاثر.موسمفيكثافةأكثرالذكرالسمكةا!نويصبح

والأنهارالبركرمالفياطبيضعشابذيلهالذكرويحفر

يفقس.حتىبحراستهويقوم

بذرةسمكأوالعاديةالشمسسمكةلونوشراشح

علاماتوجودمع،والزيتونىالبرتقالىاللونب!تاليقطين

الزعانف.خلفحمراءنقطبهاتوجدكمازرقاء،

الشمسسمكةمنقليلةأنواعأجاأسترافيوتوجد

وهي،كبيرةقشورولها،الأجساموكبيرةالألوانالزاهية

القزحية.بالسمكةأيضاتعرف

المالحة،المياهفىيعي!قالسمكمننوعالشمعسمكلأ

بينالهادئالمحيطشماليويوجد.سم02نحوطولهويبلغ

الولاياتفيكاليفورنيامنالشماليوالطرفبيرنجبحر

الشمعأسماكتدخلالربيعفصلوفي.الامريكيةالمتحدة

يمكنوعندئذبيضها.لتفيعالتيار،ضدسابحةالأنهار

تكونحيث،العموديةأوأخاطسةأبالشباكصيدها

الأسماكولهذه.الوقتهذافيالمذأقطيبةالأسماك

السالمونلأسماكمهمغذاءفهي،أخرىأهمية

والفقمة.والأمشرجون

المالحة.المياهفييعيقالشبمسمك

سمكأسمواالذينهمالمثئئوكقبيلةمنالهنودوكان

المغطىلحمهمنيصنعونكانوالأنهم،الاسمبهذالشمع

الهنديباسمهاأيضئاالسمكةوتعرفشمعا.بالزيت

يولاخون.

الدافئة.المحيطاتمياهفيتعيشالعظمدلآالسمكة

السمكهما،العظميةالأسماكمننوعانوهناك

الهندجزروسمكالانتشار،وأسع،العاديالعظمي

خطمويمتد.أم019عاماكتشافهتمالذيالغربية

ويصل.كبيرةلمسافةالصغيرفمهابعدالعظميةالسمكة

ويزيدكجم9إلىالعظميةالسمكةأنواعبعضوزن

ذلكمنأصغرأنواعهامعظملكن،سم09علىطولها

الرخوياتالصغيرةالعظميةالسمكةوتأكلكثيرا.

السمكةوتسبحالبحر.قاعفيتوجدالتيوالقشريات

صص

..!رلإشكأك!بمبز.لمقينم.يمص،لم28،لأ*"اركا

--+



.الشوككثيروذيلداكنجلدلهاالعظميةالسمكة

طريقهاتشقمجموعاتفىالغذاءطلبهاأثناءالعظدسية

أسفل.إلىورأسهاالقاعإلى

الشعابحولتعيم!ملونةسمكةالفراشةسمكة

ويوجد.والمعتدلةالمداريةوشمبهالمداريةالبحارفىالمرجانية

فىيربىمنهاوالعديد،الفراشةسمكةمننوعا511نحو

بيضاوينحيلجسموللسمكة.المنازلفيالزيخةأحواض

خطلهاتقريباالأنواعوكلسنتيمترا.25نحويبلغبطول

معظمأجساموعلى.العينينعبريمررأسهاعلىأسودرأسى

وأالنقاطأوالشرائطأوالخطوطمنأنماطكذلكالأنواع

.أخرىعلامةأي

والحيواناتبالطحالبالفراشةسمكة،تتغذى

منها.القريبةأوالمرجانيةالشعابعلىالموجودة،الصغيرة

إلىبالوصوللهاتسمحطويلةخراطيملهاالأنواعوبعض

.الطعامعنالبحثأجلمنالشعابفيالضيقةقالشقم

فوق)البلانكتون(المائيةبالعوالققليلةأنواعوتتغذى

فيالطعامعنالفراشةأسماكمعظموتبحث.الشعاب

بالليل.الشعابداخلالراحةإلىوتخلدالنهارأثناء

علىبمؤخرتهاسوداءبقعةلهاالأربعالعيونذاتالفراشةسمكة

مىعددوهناك.الأخرىالفراشةكأسماكتماماجسمها،جاني

العين.عبريرأسودرأسيوحطالعينينسبالقربالعلامات

115المرشدةالسمكة

الوجودشائعةالأربعالعيونذاتالفراشةوسمكة

فىكاليفورنياشممالمنبدءا،الأطلسيالمحيطفي

منهاالصغيرةوالأسماك.البرازيلحتىالمتحدةالولايات

كلعلىالعينيتينالبقعتينتسميانغامقلونهمابقعتانلها

الأسماكأما.الخلفجهةالجسمجانبىمنجانب

جانب.كلعلىواحدةعينيةبقعةفلهاالنموالمكتملة

منالسمكةحمايةعلىتساعدالعينيةالبقعأنويعتقد

فلا،المفترسةالحيواناتعلىالأمريختلطحيثأعدائها،

لاوبالتاليومقدمتها،السمكةذيلبينتميزأنتستطع

تهاجم.طرفأيتعرف

سمك.القد،انظر:القد.سمكة

منأنواععدةعلىيطدق31الماصةالسمكة

الأسماكهذهولمعظم.المنوةفصيلةإلىتنتعسبالأسماك

الكائناتامتصاصعلىتساعدهاسميكةلحميةشفاه

الأسماكوتكون.البحيراتقاعفىوالحيوانيةالنباتية

ماعداجمئالفصولفيمعتمباهتلونذاتالماصة

منهاالذكورأنواعلبعضفيهتكونالذي،الربيعفصل

برتقالى.أوورديوشريطوصفراء،حمراءزعانف

فإنسيبريا،وشرق،الصينفييعيشاننوعينوباستثناء

الشمالية.أمريكاهوالماصةالأسماكلكلالأصليالموطن

الماصةالأسماكأكثرإحدىالبيضاءالماصةوالسمكة

أنهارمعظمفيتعيشوهي.الشماليةأمريكافىشيوعا

جبالشرقالمتحدةالولاياتمنالشماليوالجزءكندا،

فيالماصةالأسماكمنالكبيرةالأنواعوتستخدم.روكي

.الطعام

الطويلرأسهامقدمةتحتعليظةشفاهلهاالبيضاءالماصةالسمكة

الم!ثط.مثلدقيقةبأشواكمبطنعنقهاولكن،أمشانبهليسوفمها

والأنهار.البحيراتديالبيضاءالماصةالأسماكوتعيمق

وضبمو!!السمكمننوعةاووفالسمكة

الدافئةالمعتدلةوالبحارالاستوائيةالبحارمعظمفىالسطح

.القبطانسمكأيضاويسمى
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شأخمسةلهاتحيصأالمحارفىتعيشصغيرةسمكةالمرشدةالسمكة

أحممرامتابعةم!اسمهاالسمكةاكتمستوقدى.رأسيةحطوطستة

أ!عام.اصلحتاربماالقريقوسمك

منالأمريكتينسوأحلمنبعدعلىأيضاتعيم!وهي

سم،3.حواليمعظمهاوطول،البرازيلإلىكودكيب

منستأوبخمس،مزرقةبيضاءإلىاللونبيضاءوهي

لأنهاباسمهااسحم!صةهذهوسميت.الداكنةالرأسيةالحزم

الأجساموكبارالماءوسلاحفالقرشوسمكالسفنتتبع

.الأخرىالمتحركة

منكبيرعددعدىيطلقاسماالمفلطحلأالسمكة

شكأنهاتبدوأجسامالأسماكولهذه.المالحةالمياهأسماك

جانبيها،أحدعلىترقدالحقيقةفيلكنهاأفقئا،مستوية

.الرأسمننفسهالجان!ذلكعلىعينيهاكلتاوتكون

فإنها،وهلةلأولالبيضةمناسممكةهذهتخرجوعندما

إلىتصلأنبعدلكنها،أخرىسمكةأيمثلتبدو

فىالعينينإحدىتبدأتقريبا،ملم02نحويبلغطول

فيالأخرىالعينمنبالقربالنهايةفىلتستقرالتحرك

ويصبح.ملتوياالفمويصبح.الرأسمنالمقابلةالجهة

لونه.ويفقدالسفليالجانبعينبهليسالذيالجانب

وتأخذ.قتامةأ!ضرفيصبحالجديدالعلويالجانبأما

بها.ألمحيطةالبيئةمعلتأتلفمختلفةألواناالسمكة

المفلطحةالأسماكمننوعا013منيقربماويوجد

السمكةومنها،والهادئالأطلسيالمحيطينفيتعيش

.الترسالمسطحة

المفلطح؟البلايس؟؟سمكالهلبوت،أيضا:انظر

.الحيوان،سمك،التربون؟موسىسمك

فيتحيش،مشاكسةصغيرةسمكةالمقاتللأالسمكة

السمكةأويتاتسمىالملايو،أرخبيلمنالقريبةالمياه

وزعانفذيللهاليتكونهجنتوقد.السياميةالمقاتلة

مختلفةبألوانيتلونالذكراستثارةوعند.متموجةطويلة

هووالذكر.والأزرقوالأرجوانيوالأخضرالأحمرمثل

علىبنفسهالذكورمنواحدكليقذفحيثالمقاتل

يحلحتىالمعركةوتستمر،خصمهزعنفةعاضاالاخر

ذيلهيعرص)أسفل(الدكر.سم5.6طولهايبلغاللقاتلةال!مكة

)أعلى(.أ،لتى1أمامورعاغهالحميل

صورتهاتهاجمقدالمقاتلةأسمكةوامنهما.بواحدالإنهاك

.المرآةفىالمنعكسة

رياضة،المقاتلالسمكذكوربينالمعركةومشاهدة

.التايلانديالشعبعندمحببة

.الأسماك:أيضاانظر

الأسمادانظر:.السياميةالمقاللةالسمكة

المقاتلة.السمكة)صورة(،

)عصرالديفونيالعصرانظر:.عصر،السمكي

.(سماكأزا

(.تاريخية)نبدةالزبدة:انظر.السمن

الصناعيالسمنانظر:.الصئاعيالسمن

النباتي.

الزبد،تشبهغذائيةمادةالئباتيالصئاعيالسمن

وبعض.الحيوانيةالدهونأوالنباتيةالزيوتمنمصنوعة

النباتي،الصناعيالسمنبهذأطعامهميطهونالناس

أيضاتقومكما.الأخرىوالمأكولاتالخبزفوقويضعونه

باستخدامه.الخابزبعض

تكاليفمنأقلالنباتيالصناعىاسممنوتكاليف

الغذائيةالقيمةلهيصبحبحيث،معالجتهويمكنالزبد،

الأحماضمنكبيرةنسبةعلىأيضاويحتوينفسها،

دهنيةمادةمنجداوالقليل،إشباعاللاعديدةالدهنية

وجودمنالأطباءمنالعديدويحذر.الكولسترولتسمى

جلطةإلىيؤديقدلأنه،بالدمالكولسترولمنالكثير

يأكلونالناسمنكبيراعددافإن،ذلكونتيجة،بالقلب

النسبةذاتالأخرىوالأطعمةالنباتيالصناعيالسمن

الدهن.انظر:.الكودسترولمنالمنخفضة
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منلابدالنباتىالصناعيالسمنفىوالدهون

اللبننوعأووالماءاللبنفي(بالتساوي)توزيعهااستحلابها

الموادالمصنعونويضيفالصمويا.فولمنيصنعالذي

السمنمعظمأنكما،التعفنمنلحمايتهافظةالحط

والأملاحالزبدنكهةعلىأيضايحتويالنباتىالصناعي

مصفر.ولونو)د()أ(،وفيتاميني

منتردالنباتيالصناعىالسمنفيالدهنيةوالمحتويات

هوالصويافولوزيت،النباتيةالزيوتمنأكثرأوواحد

ولكن،الإطلاقعلىالاستخدامفيشيوعاالزيوتأكثر

والذرةالقطنبذورزيوتأيضايستخدمونقدالمصنعين

أنواعبعضإنتاجويتموالعصفر.السودانيوالفولوالبلح

الحيوانية.الدهونباستخدامالنباتىالصناعيالسمن

الصناعىالعسمنعملأجلمن-المصنعونيقوم،

الماء،أوباللبنالمنصهرةالزيوتبامشحلابأولآ-النباتى

الالاتوتقومتتجمد،أنإلىالناتجةالمادةبتبريديقومونثم

العملية.هذهتكرارويستمر،وتعبئتهالمنتجبتشحيل

يصنعالمنزلىالنباتيالصناعىالسمنأنواعومعظم

ويقوم.صغيرةأطباقفيمعبأيكونأو،قوالبشكلعلى

الصناعيالسمنمنكبيرةقوالببعملأيضاالمصنعون

التجارية.للمخابزالمجمدالنباتى

كيميائىوهو،موريس-ميغهيبولايتقاموقد

أواخرفيالنباتيالصناعيالسمنبتطوير،فرنسي

للزبدكبديل،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالستينيات

دهونهيمكوناتهلأن،الصناعيالسمناسمعليهوأطلق

الصناعي.حمفالسمنتسمىالتيالبقر

الصحةبمالحمية،الوزنفيالتحكمانظر:.الشمئة

)عواملالقلبالغذاء(بممنالحسميستفيد)كيف!الغذاء)التعذية(،

التغدية(.)أمراضالملرصالخو(،

البريالحيوانانظر:الزرقاء.الصخريةالسمئة

)الطيور(.العربيةالبلادفي

الطيورمنلمجموعةاسممالسمنةطائرطاش.ا!مئه،

طيورمنوالكثير.العالمأنحاءجميعفيتوجدالتيالمغردة

السفلىالجسموأجزاء.غيرمزخرف،بنيلونها،السمنة

متوسطةأو،صغيرةالسمنةطيوروغالبية.مرقطةباهتة

هذهوتضم.سم3وه01بينطولهايتراوح،الحجم

والعندليب.والشحرور،والأبلق،الحناء،أبو:المجموعة

والشجيراتالأشحجارفيأعشاشهاالسمنةطيورتبنى

تبطنماوكثيرا.الغاباتومناطق،والحدائق،المتنزهاتفى

فيالموجودالهدالسمنةطائروينمو.بالطينأعشاشمها

العليا(،)ا!ورةاشصور،:!ماالسمنةطيورمجموعةمنطائران

أمريكافيتعيعقالتيالغاباتوسمنةأوروبا،كلفيمنتشرطائروهو

الطائرينلكلافإن،المغردةالسمسةومثل(.السفلى)الصورةالشمالية

ولكنهما،الاباتمناطقفيالأصلىموطنهماكادوقدشجيا.تغريدا

الطيور.حدائقفيمألوفانالآن

فروععلىعشهيبنىوهوسم،03طولحتىواسياأوروبا

عليهم.بالانقضاضالدخلاءمنويحميهالأشجار،

الأرضعلىالوقتمنكثيراالسمنةطيوروتقضى

تتغذىأنهاكما.والحشراتوالقواقيالديدانعنبحثا

التيالسمنةطيوروتهاجر.اللبيةوالثماربالفاكهةأيضا

والسمنةالأوروبيةالسمنةمثلأوروبا،شمماليتسكن

الشتاء.فيوالغربالجنوبإلىالمغردة

وأوروبا،آسيافىالمغردةالسمنةطيورتعيق

ويصلنيوزيلندا.فىأيضاأدخلتوقدإفريقيا،وشمالي

وأجنحةبظهريتميزوهو،سم2وه02إلىالطائرطول

أصفروصدرللاحمرار،يميلبنيوذيل،اللونبنية

الطائروهذا.صغيرةسوداءبعلامات،مرقطشاحب

قمةمنيطلقهماكثيراالذيالجميلبتغريدهمشهور

يتغذىأنالمغردالسمنةطائرويحب.صغيرةشجرة

.صخرةعلىبضربهاأصدافهايكسروهو.بالقواقع

محاطةوتكونبالسندان،الصخرةهذهمثلوتسمى

.المكسورةالأصدافبأجزاء

؟يه!-

تج!بم!!وبر!ر!رفيممني3،ء،3
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وهى.الشماليةأمريكافىالغاباتسمنةطيوروتنتشر

الطائرويقوموالأشجار.،الشجيراتفيأعشاشهاتبنى

ثم،الخشنةوالحشائشالميتةالأوراقمنقاعدةبترتيب

سمنةأما.الحشاثشأوبالجذور،ويفرشهابالطينيبطنها

آ!ميا،فيويعيعق،الأرضعلىيعشعقطائرفهو،وايت

يتميزولكنه،المغردةالسمنةلونهفىيشبهوهووأستراليا.

،مميزةبعلاماتيتميزأنهكماسمكا،وأكثرأطولبمنقار

.وظهرهصدرهعلى،الشكلهلاليةصغيرةسوداء،

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العمدأجصلابارزأصائدالحناءأبو

الحصوقالقليعياطهائراالأمريكيالدج

الأررقااعصفوراالشححرور

البلادفيالبريالحيوانانظر:.المغردةالسمئلأ

ال!يور(.)1العربية

البلادفىالبريالحيوانانظر:اليمئية.السمئة

)الطيور(.العربية

وهو،السحالييشبهضارغيرضعيفحيوانا!ر

القاراتجميعفىأصسمندرايعيش.الزواحفمننوع

آسيافىشائعحيوانوهو.وأسترالياأنتاركتي!ظعداما

مننوعا037نحوويوجد.الشماليةوأمريكاوأوروبا

لصورةالحيوانهذاولعيش.فصائلتسعتكونالسمندر

)اسممندرمجموعاتهأكبرولكن،الحارةالمناطقفيرئيسية

أمري!صامنالمداريةالمناطقفيتوجدرئة(لهليعستالذي

يبلالسمندرأنواعوأغلب.الجنوبيةوأمريكاالوسطى

فيالعملاقالسمندرأنغير،سنتيمتراتبضعطولها

.أم،5طولهيبلغواليابانالصين

السمندر.م!لوعا037منواحدالأحمرالسفدر

الماءفيبيضهاوتلقيتت!صاثر،السمندراتوأعلب

جذوعفيالحياةإلىوتميلالبر.فيذلكدونفيماوتعيش

وبعض،الكهوفوفيالصخوروتحت.المتعفنةالأشجار

أنواعفبعض،ذلكمنوبالرغم.الرطبةالمظلمةالأماكن

الماء،فيوقتهاكلتعيشالعملاقالسمندرمثلالسمندر،

أبدا.الماءينزللامنهاوقليل

طريجسدلهاالسمندراتأغلبالسمندر.جسم

منوبالرغم.الطيعيةبيئتهافيرؤشهاالصعبمنو،داكن

منيفرزوبعضها.ناصعأ!نذاتأنواعتوجدذاك

وعندبعنفمعهالتعاملعند،كاللبنبيضاءمادةجسمه

.الحيواناتلبعضسامةمادةوهىأطخطر،تعرضه

السباحة.فىيستخدمهطويلذيلالسمندرلحيوان

ذلكمنوبالرغمأرجلأربعةأ،الحيوانهذاأنواعوأغلب

لهاليصرالماءفيتعيشالتيأ!سمندراتامنقليليوجد

خلفية.أرجل

طويللزجلسانولأغلبها،قويةشمحاسةوللسمندر

.والحشراتبالديدانتتغذىوهيغذاءها.بهتلتقط

أنواعمنكغيرهاالسمندرات،السمندر.حياة

حرارةدرجةأنبمعنىالبارد،الدمذواتمن،اشواح!

تعيم!التىالبيئةفىالحرارةدرجةمنقريبةتظلجسمها

تمكثأوبمالتربةفينفسهاتدفنانبرودةأوقاتوفى.فيها

بصفةخاملةراكدةتكونحيث،والبركالبحيراتقاعفى

الجبالينابيعفيتعيشالتيالأنواعتظلوقد.عامة

منكميةالسمندروتضئأنثى.العامطوالنشطةوأنهارها

ماوعادة.الرطبةالتربةأوالماءفيإماواحدوقتفىالبيض

أما.قليلةأسابيعخلالالماءفييلقىالذيالبيضيفقس

كأقي؟ئج

!-!

الرطمة.الغاباتمناطقليب!ضةيوجدالمرقطالسمندر
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أشهربضعةإلىيحتاجفقدالبر،فيبيضهيلقىالذي

السمندرصغارتسمى،التفقيسيتمأنبعد.نموهليكتمل

لهاأنغيرالففادع،بشرغوفشبيهةوهياليرقات

.الرأسجانبيعندسطحيةبشعيراتمغطاةخياشيم

عمليةخلالمكتملحيوانإلىالسمندريرقاتوتتحول

)التشكل(التحولفترةوتتراوح.الانسلاخعمليةتسمى

وخلال.الأنوأعحعسبأعوام5ويوما45بينماهذه

سبيلفعلى.اليرقةمنمعينةمظاهرتختفيالفترةهذه

تكونعندماخياشيمهاالسمندرأنواعأغلبتفقدناالمثال

السمندرويتنفس.مكتملحيوانإلىتتحولأنقبليرقة

.جلدهخلالومنبرئتهالنموالمكتمل

الماء.سمندل،الطينسمندلأيضا:انظر

)صورة(.السمندرانظر:.المرقطالسمئدر

فييحيشالسمندراتمنحيوانالطينسددل

الجزءفيرئيسيةوبصفةوالأنهاروالبحيراتالجداول

اسممندلوينتمي.الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنالأوسط

الفصيلةإلىأوروبافي،أولمالمسمىالكهوفقاطن

نأإلا،سم43إلىالسمندلطوليصلوقدنفمسها.

النمو.مكتمليكونقدسم02طولهيبلغالذيالحيوان

مائلرماديأوقاتمبنيولونهلزجالسمندلوجسم

ذيلوللسمندلسوداء.بقعوجودمعالأسودأوالبنىإلى

خارجيةخيالثميموله،ضعيفةأرجلوأربعةقويمفلط!ع

القصيررأسهخلفالحمرةإلىمائلأرجوانيلونذات

الماء.كلباسمأيضاالسمندلعلىويطلق.المبطط

التيالعذبةالمياهفيعادةالسمندلحيواناتتعيش

النباتاتبينوبخاصةم2،وه.،هبينعمقهاحيترالي

فيالصخورأسفلالبيضالسمندلأنثىوتضع.المائية

التيالأشمياءبعضإلىبلصقهوتقوم،المشمسةالجداول

البيضويفقسالماء.سطحتحتمترعمقعلىتوجد

ملم.02طولهايرقاتمنهوتخرج

البحربجرادالنموالمكتملةالسمندلحيواناتوتتغذى

تقوموعادة،الأخرىالمائيةالحيواناتوسائرالسمكوبيض

الغسقوحتىالفجرمناليومطوالفريصتهاباصطاد

.العامطوالالسمندلحيواناتوتنشط

والعدجومالضفدعمثل،برمائيحيوانالماءسمئدل

النقيضوعلىالسمندر.مننوعوالسمندل.والسيسليان

منوغيرهالماءلسمندلفإن،والعلاجيمالضفادعمن

السمندلوذيل.نموهاكتمالبعدحتىذيلا،السمندرات

.أطولأوجسمهطولفييكونأنيمكنالمائى

وتحذيرأنثاهإغراءفيالساطعاللوندابطنهيستغلالذكرالماءسمندل

المعتدين.

ذيلهأنفيالسمندراتباقيعنالماءسمندلويختلف

سمندلويسبعالماء.فيالسباحةعلىيساعده!امسط!

.الاسماكمثللاخر،جانبمنجسمهبتحريكالماء

ويبيض.يسبححينجسمهنحوالصغيرةمفاصلهويضم

والأنهارالبركفيالربيعخلالواحدةبيضةالماءسمندل

السمندليكتسبقد،التناسلموسموخلالالتيار.البطئة

سوداءنقطذات(برتقالية)غالبا،فاتحةألواناالمذكر

ويفقسبمالمائيةبالنباتاتالبيضويلتصق.متموجةبخطوط

خياشيمالصغيرالمائيوللسمندل.أسابيعبضعةبعد

الماء.تحتمنهايتنفسمشعرةخارجية

معظميمضيفإنهالماء،فييحنفسالسمندلأنوركم

تحتغالباالسباتفترةويقضيالجافةالأرضفوقالسنة

أحجار.أورطبةجذوع

الانيعرففيماعاشتقديمةقبيدةأفرادالسمئيون

معالطاحنةبمعاركهممشهورونوهمإيطاليا،بجنوب

التيالمنطقةبضمإمبراطورتحهمالرومانوسعولقد.الرومان

الميلاد.قبلالرابعالقرنخلالوذلكالسمنيونيسكنها

كودينموقعةفيالرومانهزمواقدالسمنيينأنورغم

نأإلاالميلاد،قبلالثالثالقرنتسعينياتفىلمحورك

خلالالاجتماعيةالحربوفىكثيرا.تقلصتأعدادهم

هزيمتهم.الروماناستطاعالميلادقبلالأولالقرنثمانينيات

الرومانية.واللغةالعاداتمعظمهمتبنىالحينذلكومنذ

ام(.175-؟هـ،057-؟)يحيىبنالسموأل

وعالممهندس.المغربيعباسبنيحيىبنالسموأل

سكن.المغربمنأصله،والحكمةبالطبوعالمرياضيات

إعجاز:مؤلفاتهمن.فارسإلىوانتقلمدةبغداد

حسابية،مسائلفيخصودابنإلىرسالة،المهندسين

الحسابفىالقوامىاليهود،علىالرد،ومقابلةوجبر
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بمالختلطةالجواهرأجساممساحةفيالمنبركتاب؟الهندي

ا!لياه.فيوكتاب

.بأذربيجانالمراغةفيوماتفأسلميهودياكان

فىيوجدعرسابنفصيلةمنصغيرحيوانالم!صمور

إلىومنغولياسيبرياعبرروسياشرقىبينتقعمناطق

وثيقةصلةالحيوانولهذا.اليابانشمالىفيهوكايدو

أيضايسمىالذيالشماليةبأمري!طالصنوبريالخزبسمور

بماسم05حواليالسمورطولويبلغ.الأمريكيبالسمور

ب!تفروهأ!نويتراوح.سمأ3طوأسهيبلغالذيالذيلفيها

صفراءبقعةمعالسوادإلىالمائلواللونالداكنالبش

لونيتحولولا.العنقباطنفيالرمادياللونإلىضاربة

لالنسبةالحالهوكماشتاء.الأبيضاللونإلىاسممورفراء

معاطفمنهالفراءبائعوويصنع.الأخرىالحيواناتلبعض

الثمن.باهظة

هذاالصيادونأبادفقد،فرائهعلىالمتزايدوللطلب

مناط!تمنالغربيةوالجنوبيةالغربيةالأجزاءمنالحيوان

يأفىنادراالسمورحيوانويعتبررو!سيا.فيوجوده

صيدهالروسيةالسلطاتح!رتولهذا،فيهيوجدم!صان

ناجحةتجاربأجرتكماأ!يد،امواسمفيمراتعدة

السمور.حيوانتربيةأجلمن

لفرائهاالمزارعفىتربىالتىالنادرةسيبرياحيواناتمنالسمور

التميحة.

جسمهيغطى،نحيل،التدلساتمنحيوانالخزسمور

فييعيعقوهو.السرعوبأوعرسابنتقريباويشبهفراء،

الشمالية.أمريكاوشمالوأوروبااسيا

هوالخزسمورمنالمعروفةالأوروبيةالأنواعوأحسن

أنحاءفىالغاباتفيمنتشروهوالمنوبريالخزسمور

بينلونهيتدرجالذي-فراؤهيصبحالشتاءوفي.أوروبا

-الصممرةإلىالضاربوالرماديالحمرةإلىالضارب

وهذاوالظهر.الرقبةعلىصفراءبقعوبهحريريا،لممميكا

الصنوبريالخزسمورصيدولكن،ثمينالفراح!منالنوع

أنحاءمعظمفيممنوع-فروهعلىالحصولأجلمن-

مجوفة.شحرةفيمسكنهيصيعرس،ال!فصائلأحدالخز،سمور

الصغيرةالحيوالاتمطارداآحرإلىلرعمنلرشاقةالقمزمكاسهوب

ليقتاتها.

وألمانيابلجيكافىمباحامازالصيدهأنإلاأوروبا،

وأ!كسمبر!.

فىبماسم07نحوالصنوبريالخزسمورطولويبلغ

الليل.فىيصطادماوعادة!جلوجرامين،ويزد.ذيلهذلك

وكذلك.الصغيرةوالطيوروالسناجبالفئرانويأكل

فيوكرهمايجعلوغالبا.والتوتوالفاكهةالعسل

الأنثىوتلدالصيفمنتصففيويتزاو!.المجوفةالأشجار

التالي.الربيعفيالصغارمنخمسةإلىثلايةمابين

فراءلهأمريكافييوجدالذيالصنوبريالخزوسمور

نحووكنداالمتحدةالولاياتفيالصيادونويصطاد.ث!ين

فيفراؤهويستخدمشتاء.كلالسمورهذامن03لأ...

(.اليدينالتدفئةوالقفازاتوالقبعاتالمعاطفصنع

الحزسموروهوالشائعالسمورمنآخرن!وهناك

الصخريةالمناطقفييعيشوهوالسنسارأوالزان

ويشبه.آسيامنوأجزاءالأوروبيةالقارةفيالمكشوفة

.أطولوذيلهأخشنفروهأنإلا،الصنوبريالخزسمور

،المدنفيالخاليةالمبانيفىيسكنالأحيانبعضوفي

الليل.فيغالباويصطاد

غاباتفييعيشفهو،العنقالأصفرالخزسمورأما

يبلطولوقد.آسياجنوبيإلىأوروباشرقيمنتمتد

عنقهوعلىمتر.منأكثرالكبيرالحجمذيالسمورهذا

الخزسمورمنالنقيضوعلى.فاتحةصفراءرقعةوصدره

النهارأثناءبالصيدعادةالسمورهذايقومالصنوبري

وغيرفخشن،فروهأما.الأحيانأغلبفيالأرضوعلى

ثمين.

السمور.أيفئا:انظر
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الشماليةكارولياولايتىبينالحدودتشكلالكبرىسموكيجبال

.المتحدةبالولاياتوتيسي

الكبرىسموكىجبال.جبال،الكبرىسموكي

جبالسلسلةفيوعورةوأكثرهاالجبالأعلىبينمن

بغاباتمغطاةوالمنطقة.المتحدةالولاياتفىالأبلاش

الأشجار.مننوع002منأكثرعلىتحتويكثيفة

دخانىضبابمثليبدورطبا،كثيفاجواأشجارهاوتشكل

.الجبالقممعلى

وولايةتنيسيولايةبينالحدودالجبا!وتشكل

قممهاأعلىمانزدومكلينجقمةوتمثل.الشماليةكارولينا

وأشجارهاالخضرةالدائمةغاباتهاوتوفرم(.022)25

أخشابمنقيمةذاتأنواغاالجبالمنحدراتعلىالصلبة

وقليلالطينمنها،المنطقةفيالمعادنوتتوافر.الخامالصناعة

المنطقةمنالأكبرالجزءوأصبح،والنحاسالذهبمن

.أم039سنةمنذوطنيامتنزها

.جبمال،البلوريدج:أيضانظرا

أم(.أ-771)721جورجتوبياسسموليت،

مسليةقصصمنرواياتهتتألفالإنجليز.الروائيينأوائلمن

تصرفاتأحيانافيهاالروايةبطليدخلمحكمةغير

تتضمنهوماالشاذةلطيعتهاالرواياتهذهوتقرأ.مبتذلة

الفكاهةمنعاليةوروحلاذعةاجتماعيةسخريةمن

والمرخ.

وأصبحأسكتلندافىدمبارتونقربسموليتولد

طبيبابصفتهالبحرفيبالمغامراتمليئةحياةوأمضىطبيبا

لهرواشينوأول.لندنفياستقرثم،السفنإحدىعلى

مغامراتام(؟)748راندومريكرودمغامراتهما:

علىكثيرافيهماركزوقدام(.175)بيكلبرجرين

كلينكرهمفريبعثةروايتهوتعتبر.البحريةخبرأته

فيهايقدم،عامةبصورةماكتبأحسنمنأم(771)

إنجلترابينتتنقللأسرة،رسائلهيئةعلىواضحةصورة

وأسكتلندا.

تبتدعوقدتمرضها.أوالحيةالكائناتتقتلمادةالسموم

أغشيةأوالجلد،يمتصهاأو،تحقنأوتستنشقأوالسموم

،السمومعلماسمالسمومدراسةعلىويطلق.الجسم

تكسيناتالمممالسموممنكثيرعلىيطلقكما

)ذيفانات(.

ونادرا.فقطالختبراتداخلعادةالقويةالسمومتحفظ

البيئةفىتوجدمانادرالأنها،وفياتحدوثتسببما

بعسببالوفياتأغلبوتحدث.يومكلبناتحيطالتى

.المنزلفيتستعملمنتجاتفىموجودةضعيفةسموم

تلفتلاحينما،التسممحالاتمنكثيرويحدث

الكيميائيةالموادعبوةعلىالموجودةالإرشاداتأوالبطاقات

والتيالمنزلفيالمستعملةالمنتجاتوتشمل.الناسانتباه

بخاخات،ووفياتتسممحالاتتسببأنيحتمل

ومواد،والتلميعالتنطفومواد،الفئرانوسموم،الحشرات

تسببقدفإنها،المنظفاتوحتى.البنزينمثلالوقود،

تسببوربماابتلاعها.عندالمميتالتسمممنحالات

.كبيرةبكمياتتناولهاعندتسممحالاتأيضاالأدوية

غيرالأغذيةتأكللا،التسممحالاتتتحاشىولكي

الأطعمةأوالبريوالتوت)الفقع(الفطرمثل،الختبرة

محتوياتها.اسمعليهايكتبلمعبواتفيالموجودة

متناولعنبعيداالكيميائيةوالموادالأدويةوضعويجب

الأشخاصمنبالسمتأثراأكثرفالأطفال،الأطفالأيدي

وفاةفىالسممنقليلةكميةتتسببأنويمكن،الراشدين

كبيرةكميةالصغارالأطفاليبتلعأنيحتملكما.الطفل

بينما،الألوانقصرمسحوقمثل،الطعمكريهةمادةمن

الراشد.الشخصيتحاشاها

وأمريكابريطانيافيالسموممراقبةمراكزأقيمتوقد

للأطباءسريعةمعلوماتتقدمكىأخرىدولوبعض

الإسعافاتعنمعلوماتالمراكزهذهوتقدموالجمهور.

بعضوترشد.مستشفىأقربموقعإلىترشدكما،الأولية

التيالمادةوهو،المناسبالترياقعنوحدهمالأطباءالمراكز

مفيدةالسمومتكونوقد.للسمالضارةالتأثيراتتخفف

الأدويةفبعض.الأرواحلإنقاذتستعملقدأنهاحتى

استعمالهابسبباكتشفتالاوابينوالكورارمثل،المفيدة

مركبيشبه.السهامرؤوسعلىتوضعسموماأولأ

القمعية.انظر:.القمعيةدواءالأوابين
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التسممعلاج

فوراطبيبكأوبمستشفاكاتمحلى:تسصملحالةالطارئللعلاج2

الإجراءاتهدهتتخذقد.أمكنإراسمماسمللطيبوأذكر

:أخرىإرشاداتأيالطبيبيقدملمإذاالطارئة

الصوديومهيدروكسيدمثلأكالأ،السمكانإذا.المبتلعالسم

تجعللا،البترولمثل،النفطمنتحاتأحدأوالصدأمزيلأو

أعطه،الالتلاعويستطيعواعياالمربضكانوإذايتقيأ.المريض

أكالاالسميكنلمإذاأما.الطسيصيأتىحتىوانت!ولبناماء

ودلكيتقيأ،المريف!تجعلأدفحاولالمفط،منتجاتمنأر

لسدأوحينما.ياصبعكأوملعقةبطرفحلقهظهربملامسة

مستوىفىرأسهجعلمعلأسفلالمريضوجهضعالتقيؤ،

للطبيبوقيئهالمريضوبولالسملوعاءواحتفظ.الوركينأسفل

التحاليل.لإحراء

يمئي.تجعلهولامنعقهواءإلىالمريضانقل.المستنشقالسم

.القشعريرةتمنعكىببطانيةلفهثم،الضيقةالمريضملابمىفك

ولا.متظمعيرأصبحأوالتمفستوق!إذاصناعئاتنفساواستخدم

.صورةأيفيالكحولالمريضتعط

بماءعسلهماديراستمروامسكهماالعينينافتح.العينفيالسمم

كيميائية.موادأيتستخدمولا.الطبي!يصلحتىحار

إذاالمريضملابسانرع.الكيميائيةوالحروقالجلدعليالسم

منتتخلصوحبنما،واكسلهبالماءالمريضجلدبللألامر.تطلب

المراهمتستعولولا.ونظيفةفضفاضةبملابصالمريضعط،السم

.للحروقالأولىللإسعافآخرعلاجأيأو

السمعلىتكسيناسميطلق.والحيوانالنباتسموم

التكسين.انظر:البكتيريا.بعضمتلكائناتتنتجهالذي

حينماالادميين،علىخطيرةتكسيناتالفطربعضوينتج

لهاالفطرأنواعفبعضبالفطر.الملوثالطعاممعيبتلعونها

تؤكل.حينسامتأثير

ونباتالليلظلنباتمثل،النباتاتمنكثيروتنتج

الادميينعلىخطورةتمثلقدسموماالقوطسيوس

وحبوبوأوراقوسيقانجذورتحتويوقد.والمواشي

السم.علىالنباتاتبعضوثمار

سامة،سمعاتأوعضاتلهاالحيوأناتمنوكثير

والعناكبوالثعابينوالعقاربوالزنابيرالنحلوتشمل

الحيواناتمنكثيروتستعمل.والقواقعوالأخطبوط

بعضولدى.فرائسهالصيدأوأنفسهاعنللدفاعسمومها

بعضأما.سامةأشواك،اللساعالسمكمثل،الأسماك

(،الطين)ضفدعوالعلجوموالضفادعالسمندرأنواع

جلودها.فيالسمفتحمل

مختلفةبطردتىالسمومالعلماءيقسم.السمومأنواع

السموم-أ:أنواعخمسةالعامالتقسيمويشمل.ومتعددة

الشاملةالسموم3-المهيجةالسموم2الأكالة

السامة.الأغذية5-السامةالغازات4-

ويعدملامستها.عندالأنسجةالأكالةالسمومتدمر

وهيدروكسيدالنيتريكوحمضالهيدروكلوريكحمفه!

يبتاالذيالشخصيدمروقد.الأكالةاسمموممنالصوديوم

حلقه.أولفمهالمبطنةالأنسجةالسموممنالنمطهذا

أورام-التهابحدوثالمهيجةالسمومتسبب

كثيراالأغشيةهذهوتغطي.الخاطيةالأغشيةفي-وأوجاع

السموموتؤثر.الأنفمثل،الجسمفيالهوائيةالممراتمن

ويعد.الأعصابومراكزالأمعاءواالمعدةفىأيضاالمهيجة

السموممنالمعدنيةالسمومومعظهمواشصاصالزرنيخ

القلبفييؤثروقدالتقيؤ،الزرنيخويسبب.المهيجة

.أخرىوأعضاءاعلىوا

مهمةوأعضاءالعصبيالجهازالشاملةالسمومتهاجم

ويسبب.والقلبوالكبدالكلىمثل،بالجسمأخرى

فىوصعوبةتشنجات،مألوففئرانسموهوالستريكنين،

الستريكنين.:انظر.الابتلاع

الزائدةوالجرعاتالهيدروسيانيكحمضيسببقد

اللبنيةالثمراتوتسبب.الوفاةالكوكايينأوالهيروينمن

الإحساسمعالوجهاحمرارالليلظللنباتالسامة

وحينما.اكلتماإذاوذلكوالهذيانوالعطشبالحرارة

،كبيرةبجرعات)مركنات(الربيتوراتمركباتتعطى

شاملة.سموماتكودفإنها

وقد،التنفسفىصعوبةالسامةأصغازاتاوتسبب

أولمثل،السامةالغازاتبعضوتسبب.الوفاةتسبب

المحركاتذاتالمركباتعوادمعنالنابخالكربونأكسيد

لصعوبةنظرا،خاصبوجهخطورة،الغازيةوالسخانات

السامةالغازاتمنعددويسبب.وهلةلأولملاحظتها

الجلد.أوالأنفأوالعيإنأوالرئةتهيج

الكيميائيةالموادبعضأكلعنالغذائيينئالتسمموقد

المبيداتمثلكيميائيةموأدتسببوقد.الميكروباتأو

الشوكرأننباتمثلوالحيواناتوالنباتات،الحشرية

الغذائي.التسممالمحارأنواعوبعضاليابانيةالكرويةوالسمكة

تنتجهتكسينبسببالوشيقيالتسممويحدث

.الحيوانسمومانظر:.والوفاةالشلليسببوقدالبكتيريا،

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

الزريخالتر!اقالاختناق

السامالفطرالتسممالأوليةالإسعافات

القلويشهالمركببالرصاصالتسممعقار،البرليتورات

السامالحباتالعذائيالتسممالبتيولية

التكسينالمميتةالبلادولة

منعدةأنواعتفرزهاسامةمادةالحيوانسموم

والنحلالثعابينمنمعينةأنواعاتشملالتىالحيوانات
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السامةالمادةهذهتستعمل.والعناكبوالعقاربوالأسماك

ويحقنالسمغددتفرزهوالسمضحاياها.وهضمقتلفي

.طرقبعدةالفريسةجسمفي

التيالسامةالموادمنكثيرعلىالحيوانسمومتحتوي

منالسامةالموادوتختلف.الفريسةلتسمممعاتتضافر

توقفموادعلىبعضهايحتويحيثلاخر،حيوان

مسببةالعضلاتخلاياإلىالأعصابنبضاتوصول

الموادبعضتوقفأووتبطئ.الفريسةجسموشللتخدير

تكسيرالسموممنكثيروتسبب.القلبخفقاتالسامة

الداخلي.والنزفالتورممسببةالدمويةالشعيراتجدران

تجلطإلىتؤديسامةموادعلىالسمومبعضتحتويكما

تمنعسامةموادعلىمنهاأخرىأنواعتحتويفيما،الدم

تجلطه.

منمختلفةأجزاءالسمتفرزالتيالحيواناتتستخدم

الثعابينفتستعملضحاياها.أجسامفيالسملحقنجسمها

كثيراأنحينعلى،الفريسةجسمفيالسملإدخالأنيابها

لحقنحادةعظميةشوكاتلهاالسامةالأسماكأنواعمن

طريقعنالفريسةوالزنابيروالدبابيرالنحلويسمم.السم

فيالسمبحقنالعناكبأنواعمنالكثيرتقومكما،اللسع

العقاربتستعملحينفيعضها،طريقعنالفريسةجسما

أجسامفيالسملقذفأذنابهاأطراففيمثبتةشوكات

الضحايا.

،الأمراضمعالجةمجالفيمتعددةامشعمالات،للسم

الملايويةالأفاعيسمالأطباءيستعمل،المثالسبيلفعلى

الكوبراسمويستعمل،القلبيةالنوباتلمعالجةالسامة

كثيرةأستعمالاتوللسموم.المفاصلآلامبعضلتخفيف

توظف،المثالسبيلفعلى.الطيةالأبحاثمجالفي

لدراسةأداةالأعصابنبضاتنقلتعوقالتيالسموم

.الأعصابوظائف

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الثعبانلدغةالعنكبوتالسمومالحية

وعالمفيلسوفأم(.97.أ-)723آدم،سميت

وكتاب.الحديثالاقتصادعلمومؤسسأسكتلندياقتصاد

بالكامل:الكتابوعنوان،الأمثروةهو:الرئيسيسميث

،أم776عامنشروأسبابها،الأمثروةطبيعةفيبحث

فيهيناقش،السياسىالاقتصادعنكاملعملأولوهو

الاقتصادية،العملياتويحلل،والنظامالحريةبينالعلاقة

علىالمفروضةالبريطانىالتجاريةالنزعةنظامقيودويهاجم

النوأحينسجتوقد.التجاريةالنزعةانظر:.الحرةالتجا)-ة

.موحدةاجتماعيةنظريةلإيجادمعاالثلاث

توفرإمكانيةحولالأسالمسيةالمشكلةالكتابتناول

فيهيسعىمجتمعفيالبشريوالتقدمالاجتماعىالنظام

يبرهنأنسميثوحاول.الخاصةمصالحهموراءالأفراد

يحمملولكي.والتقدمالنظامإلىأدتقدالفرديةهذهأن

فيغيرهميركبأشياءينتجونفإنهم،المالعلىالناس

التيالأشياءتلكعلىالنقودالمشترونوينفقشرائها.

يتقابلوعندماغيرها.منأكثريريدونهاأويحتاجونها

ينجمالإنتاجمننمطينمو،السوقفيوالبائعونالمشترون

منذلككلإنسميثوقال،الاجتماعيالانسجامعنه

أنهلوكما،واعتوجيهأوتحكمأيدونيحدثأنالممكن

خفية.يدبفعليحدث

وأالأرضوليس-العملأنأيضاسميثواعتقد

نإوقال.النهائىومقياسهاالقيمةمصدرهو-النقود

والإيجارالأساسيةالعمالاحتياجاتعلىتعتمدالأجور

بينالفرقهىوالأرباح،الأرضإنتاجيةعلىيعتمد

يجبالتيوهىوالإيجار،العملوتكلفةالبيعأسعار

التوسعهذاويوجد.الإنتاجفيللتوسعاستخدامها

القومىللدخللابدوعندئذالوظائفمنالمزيدبدوره

ينمو.أنمن

ذاتيواللاقتصادالحرةالتجارةأنيرىسميثوكان

الرسوموانتقد.الاجتماعيالتقدمعنهينجمسوفالتنطم

علىالأخرىوالقيودالبريطانيةالحكومةتفرضهاالتي

واجبأنترىتعاليمهوكانت.التجارةفيالفرديةالحرية

العدالة،وفرض،والنظامالقانونعلىالحفاظهوالحكومة

منالقليلبأعباءتنهضأنيجبوأنها.الأمةعنوالدفاع

خلالمنبهاالوفاءيمكنلاالتىالاجتماعيةالاحتياجات

الحكومةيدرفعبسياسةالمطالبةفىحجتهوكانت.السوق

كونااللذينهماالاقتصماديةللقوىوتحليلهالتجارةعن

أنظر:.الاقتصاديةالليبراليةلمذهبالأساسيةالأفكار

الرأسمالية.،الليبرالية

ودرسبأسكتلندا.،كيركالديفيسميثولد

الأخلاقيالوجداننظريةوكتبجلاسجو،بجامعة

الفلسفيالعملهذاجلبوقد.هناكأم(،ء7)9

الشاببكليوتشلدوقخصوصيمدرسوظيفةلسميث

انتقالإلىالتعليميةالوظيفةهذهوأدت.أم766سنة

.الأمتروةكتابةفىبدأحيثفرنسا،إلىسميث

زوجةوالدقام،ام766فيإنجلتراإلىعادوعندما

السنواتتكريسمنمكنه،منتظمبدخلبمدهالدوق

للكتابة.التاليةالعشر

خلالمتتاليةطبعاتخمص!الأمثروةكتابفىطبع

كانالاقتصاديةالسياسةفيتأثيرهأنإلا.س!يثحياةفترة

.الميلاديعثرالتاسعالقرنأوائلحتىضئيلا
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مؤسس.(م50814481)يفجوز،سميث

الكنيسةهذهسميتوقدلها،رئيسوأولالمورمونكنيسة

الاخر.اليوملقديسىالمسيحيسوعكنيسةرسميا:

هذهوأكبرأ!ا.مؤسساعديدةكناشبهوتعترف

المعادالاخراليوملقديسىالمسيحيسوعكنيسةالكنائ!،

أنهيزعمونسميثتعاليميتبعونالذينوهؤلاءتنظيمها.

الله.عندمنرسول

فيرمونت،،شارونفىسميثولد.المبكرةحياته

عشرةبينالرابعوترتيبه،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

فيرمونت.فىعصيبةأوقاتاسميثعائلةوواجهت.أطفال

والدهنقلالعمر،منعشرةالحاديةجوزيفبلغوعندما

بالميرا.منبالقربنيويوركمانشستر،إلىالعائلة

الادعاءاتبسببالاضطرابجوزيرواعترى

وأءا.عصرهفيأسدينيةاالمجموعاتبهانادتالتيالمتضاربة

ما082عامففىمنها.أيإنىالانضماميقررأنيستطع

لروايتهوطبفا،اللههدايةورأءسعياالغابةإلىبمفردهذهب

الكنائسمنكنيسةأيةفىيشتركبألاألهمفإنه،وزعمه

مهمة.صعبةلمهامنفسهيعدوأن،القائمة

سميثأسسأم083مشةأبريلمنالسادسفي

اليوملقديسيالمسيحيسوعكنيسةرفاقهمنوخمسة

زعيماسميثجوزيفواختيربنيويوركفاييتفيالاخر،

سنةفيأوهايو،كيرتلاند،إلىسميثوانتقللها.

فىأ!ممجتمعاتأيضاالمورمونيونوأسس.ام831

.ميسوريولايةفى،وإندبندانسأوهايو،ولايةفىمنتور،

ناوفومدينةوالمورمونيونسميثجوزيفأسحه!

لاوفوسكانعددوبلغ.إلينويولايةفى(الجميلة)المزرعة

التاسئكلشرالقرنأربعينياتأوائلفينسمة02لم...

الولاية.فيمدينةأكبرجعلهاكا،الميلادي

عامفيناوفوفىالزوجاتتعددقانونسميثسن

الكثيروكذلكالمورمونيين،غيرمعظميوافقولم.أم843

اعتبرتأم098عاموفي.النظامهذاعلىالمورمونيينمن

عنوانفصل.القانونعلىخروجاالزوجاتتعددالكنيسة

تعددنظريةعلىيوافقوالمالذينالأعضاءبعضالمورمونيين

ولكنها،سميثانتقدتصحيفةوأنشأوا،الزوجات

بتدميرها.سميثواتهم،دمرت

بريطانىجنديأم(.631-أ؟058)جون،سميث

فىأمري!صا،فيدائمةمستعمرةأولإقامةعلىساعدمغامر

بفرجينيا.جيمستاون

،لاوثمنبالقربإنجلترأفيويلوبيفيسميثولد

الخامسةحتىالمدرسةإلىوذهب،والدهمزرعةفيوعمل

تقريبا.عمرهمنعشرة

ليصبحبلدهتركولهذا،المغامرةإلىيميلسميثكان

ضدالهولنديمإلجيشهولندافيمحارباجنديا

مكلدةالحربفيشاركأم،106عاموفي.الأممبانيين

كعسبماوسرعان،الأتراكغزوضدأوروبيةشرقدول

نقيب.لرتبةورقي،كجنديقدراتهبسببالاحترامسميث

منأبحرتلجماعةسميثانضماأم606عامفى

شركةالحملةومولتفرجينيا،فيمستعمرةلتقيمإنجلترا

الأعمالرجالجزئياكونهامؤسسةوهي،للندنفرجينيا

علىالعثوربإمكانهمأنهالناسهؤلاءاعتقد.لندنفى

إلىالتعليماتوصدرتأمريكا،فىوالفضةالذهب

إنجلترا.إلىالثمينينالمعدنينهذينبنقلالمستعمرين

وأسسواام،706عامفيفرجينيافىالمستعمروننزل

جيمص،الملكلثمرفعلىجيمستاونسموهامستوطنة

وألمجاعة،،المرضمنبشدةجيمستاونعانتالبدايةومن

أ!نود.اوغزوات

فىراغبينغيرأوقادرينغيرالمستعمرينمعظموكان

سميثوعمل.أنفسهموحمايةالطعاموإعدادالعمل

وطبقام،906وأم806عامىبنللمستعمرةرئيسا

ويتبادلوايعملوا،أنالمستعمرينكلمنوطلب،النظام

.الطعامأجلمنالهنودمعالسلع

عدةوقضىأم،461عامفيأمريكاإلىسميثعاد

ماساشوسيتسخليجمنطقةفيالساحليكتش!شهور

نيوإنجلاند.اسمالمنطقةلهدهأعطىوأخيرا

عدةوكتب،لندنفيسميثعالق،الأخيرةاأعوامهوفى

تأثيراالأكثركتابهوكانأمريكا،امشعمارعلىشجعتكتب

أم(.62)4سمروجزرونيو!انجلاندلفرجينياالعامالتاريخ

المبكر(.)التاريحعالمعمدانيونانظر:.جون،سميت

شاميا.(م4991-91)38جون،سميث

خلفاام،299عامالع!اللحزبأصئرئيسا،بريطاني

حزبهزيمةبعدالرئاسةعناستقالالذي،كينوكلنيل

انتخب.أم299لعامالعامةالانتخاباتفيالعمال

ممثلاام،079عامالبرلمانفيعضواالأمربادئسميث

للتجارةوزيراعينوقد.بأسكتلندالاناركشايرشمالىعن

.ام789عامالخارجية

حزب)قادةالظلوزارةأعضاءأحدسميثأصبح

الدوائرحدودتغيرتوعندما.أم979عام(المعارضة

دائرةعنعضواسميثصارام،839عامالانتخابية

للمعارضةالرسميالمتحدثكانكما.إيستمونكلاندز

وفيماام849و8391عاميبينبالتخديمسعلقفيما

فى.م8791و8491عاميبنوالصناعةبالتجارةيتعلق
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فيالماليةللمواردمستشاراسميثأصبحأم879عام

الظل.وزارة

بجامعةتعلموقدبأسكتلندا.أرجيلفيسميثولد

.والقانونالتاريخودرسجلالعمجو

.(-أم)239جراهامفرانسيس،سميث

فيلبريطانياالملكيالفلكيالعالمأصبحبريطانيفلكعالم

الراديويالفلكلعلمأستاذاأيضاأصبحكما.أم829عام

علملختبراتومديراأم،819عامفيمانشستربجامعة

عامفى،بانكبجودرلنوفيلدفيالراديويالفلك

.كمبردج،داوننجكليةفيتعليمهسميثتلقى.ام819

عامىبينمانمثسشرفيالراديويالفلكلعلمأستاذاوأصبح

الملكىجرينيتشلمرصدمديراوعملأم،749وأم649

.أم89وأأم769عاميبين

الملكي.الفلكي:أيضاا؟ظر

تسجيلقانونأوسيثقانونقائون.،سميت

المرءمساندةيعتبرقانونوهو.ام049عامصدرالأجنبى

العنفطريقعنالمتحدةالولاياتبحكومةللإطاحة

هذاتساندلجماعةمنه،بعلمالمرء،انتماءيعتبركما،جريمة

العلياالمحكمةطبقتأم519عامفىأيضا.جريمةالعمل

الحزبزعماءمنمتهماعشرأحدعلىالقانونهذا

بأنالمحكمةحكمت،ام7ء9عامفيأنهإلا.الشيم-عى

ذأتهحدفيلايعتبر،ثوريةنظرياتايةأو،الشيوعيةتعليم

المدعىانعلىالأدلةإيجادمنلابدوأنه،للاتهامأساسا

بالحكم.الإطاحةعلىحرضقد،عليه

أخرىمرةالعليا،المحكمةأيدتام619سنةوفي

قائلةالقانونلهذاطبقاالشيوعيالحزبأعضاءأحداتهام

ينويكانوأنهالشيوعيالحزبفيعضوالشخصهذاإن

.المتحدةالولاياتبحكومةالإطا-حة

جيولوجي.(م9381-9671)ليمو،سميت

التكويناتتعرفكيفيةأكتشفبريطانىومهندس

جيولوجيةخريطةأولأيضاونشرأحافيرها.منالصخرية

بأكسفوردشاير،،تشرشلفيسميثولد.وويكلإنجلترا

عملهوبدأوالجيولوجيا.الهندسةبنفسهنفسهوعلمإنجلترا.

للقنواتمهندسمساعدأصبحثم،مساحمساعد

الصخور،ودرسالأحافير،سميثوجمع.والصرف

الجيولوجيةالخريطةكتابهونشرلعصورها.طبقاورتبها

.أم581عامفيأسكتلندامنجزءمعوويلز،لإنجلترا

لمعا.(م9281-5671)جيمس،سميثسون

منبأكثرأوصىوقد.سميثسونيانمعهدأسس،بريطاني

المتحدةللولاياتثروتهمنأمريكىدولار005!...

الكونجرسوقبل.علميمعهدإنشاءأجلمنالأمريكية

معهدأم846عامفيوأنشأالمنحةهذهالأمريكي

سي..ديواشنطنفىسميثسونيان

أكسفورد.فيتعلمثمفرنسافىسميثمسونولد

بينومن.المعادنوعلمالكيمياءفيبأبحاثهمعروفاوأصبح

الاسمأحدهاعلىاطلقدرسهاالتيالكثيرةالمعادن

لاسمه.تخليدا(الزنك)كربوناتسميثسونايت

مؤ!سميثسو!انم!هد!.سمدفسوفيان،

أغراضها،الربحإلىلاتسعىفيدراليا،بهامرخصأمريكية

العالم،سميثسونجيمسوكان.وثقافيةوتعليميةعلمية

المتحدةللولاياتثروتهمنبجزءتبرعقد،البريطاني

الهدف،مؤ!سسةإنشاءأجلمنام982عامفىالأمريكية

الكونجرسأنشأوقدالبشر.بينالمعرفةونشرزيادةمنها

عامأغسطسمنالعاشرفيسميثسونيانمعهدالأمريكي

سي..ديواشنطنفي،ام846

ويتكونالمعهد.بإدارةالأوصياءمجلسيقوم.الإدارة

المتحدةالولاياترئيعرونائبالعدلوزيرمنالمجلس

،الشيوخمجلسمنكلمنأعضاءوثلاثة،الأمريكية

تعيينهميتمعموميينمواطنينوتسعة،النوابومجلعر

كموظفالمعهدأمينوشصرف.الكونجرسمنبقرار

نشاطه.أوجهبإدارةيقومتنفيذي

منالعديدبإدارةسميثسونيانمعهديقوم.المتاح!

نأحينفي،فنيةأعمالآمنهاالكثيروتعرض.المتاحف

الأمريكي،بالتاريخالخاصةالمعروضاتيمثلالاخربعضها

واالفضاء،واكتشافالجويةالملاحةأو،الطبيعىالتاريخأو

والتكنولوجيا.العلوم

مسحبعملالأمريكيللفنالقوميالمتحفويقوم

حتى،الاستعماريةالعصورمنبدءاالأمريكيللفن

لمنصوراالقوميالصورمعرضويعرضالحاضر.الوقت

المتحدةالولاياتتاريخفيمتميزبشكلساهموا

فنروائعالحرالفنمعرصويعرضوثقافتها.وتطورها

النصرانيةوالخطوطات،الأقصىوالشرق،الأدنىالشرق

جيمسال!مريكيالرسامأعمالمنومجموعة،القديمة

الفنساكلر.مارثرمعرضويضمويسلر.مكنيل

متحفويعرض.الأدنىالشرقوفنالآسيوي

التصويرمننماذج،النحتوحديقةهيرشهورن

وحتىعشر،التاسعالقرنأواخرمنذ،والنحتالتشكيلي

الإفريقيللفنالقومىالمتحفويعرضالحاضر.الوقت

السوداء.الإفريقيةالثقافةتعكسالتيالفنأعمال

والفنونللتصميمهويت-كوبرمتحفويحتفظ
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000.85علىتزيدبمجموعة،نيويوركبمدينةالتجميلية

)الزحرفة(.الديكورفنمنمادة

دراساتالطبيعىللتاريخالقوميالمتحفويجري

والمعادنوالاحافير،والنباتاتوالحيواناتالبشرعلى

المتحفويحتفظ.الخارجيوالفضاءالأرضمنوالصخور

التاريختمثلبمجموعاتالأمريكيللتاريخالقومي

التقدمإلىإضافة،والعسكريوالمدنيالثقافىالأمريكي

للجوالقوميالمتحفويسجل.والتكنولوجيالعلمي

الحوفىالمتحدةالولاياتتحرزهاالتيالتطوراتوالفضاء

الفضاء.وفي

معهديقومأخرىمراقتهناك.أخرىمرافق

حدسةحديقةعلىوتشتملبإدارتها،سميثسونيان

الثقافى.!التبادأ!،أ!لمياأطبحثومراكز،للحيوانات

القوميةالحديقةعليهايطلقانتىالحيوأناتبحديقةويوجد

والطيورالثد!اتمنحيوان0002منأكثرللحيوانات

حف.والزوا

بالتعاونالفلكىالفيزيائيسميثسونيانمرصدويقوم

فيدلأبحاثمركزبتشغيلهارفاردكليةمرصدمع

مركزالمركزهذاويسمى.ماساشوسيتس-كمبردج

المركزويقوم.الفلكيةللفيزياءسميثسونيان-هارفارد

التي،والكيميائية،الفيزيائيةالعملياتعندراساتبإجراء

رصد،أجهزةعلىمرافقهوتشتم!.الكونفيتحدث

سميثسوليانمعهدويقوم.ومختبرات،وحواسيب

الامشوائية،الأحياءابدراسةلنما،فىالاستوائيةللبحوث

الحياةبينأجيئية،اوالتكيفاتالسلوكأنماطتطورخاصة

البرية.والحيماةالبحرية

المعارضعلىالدوليسميثسونيانمركزويشرف

كمادوليةأهميةذاتموضوعاتتعكسالتيالرئيسية

تبادلمكتبويعتبر.الثقافيالتبادلعلىيشرف

للتبادلالمتحدةللولاياتالرسميةالوكالةالمطبوعات

والبحثية.العلميةللمطبوعاتالدولي

لمعهدتابعةمؤسساتثلاثتوجد.التابعةالمؤسسات

هىالمؤسساتوهذه.إدارةمجالسولها،سميثسونيان

الدوليولسونوودرومركز،للفنضالقومىالمعر

الاستعراضية.للفنونكنيدي.ف.جونومركز،للباحثين

،اللوحاتمنبمجموعةللفنالقوميالمعرضويحتفظ

الفنيالتراثأفضلتمثلالتيالنقمقوفنونالنحتوأعمال

مركز،الكونجرسأنشأولقدوأوروبا.المتحدةللولايات

رسمياتذكاراليكون،للباحثينالدوليولسونوودرو

برنامخصصوقد.والعشرينالثامنلرئيسهاالأمةأقامته

منالمزيدولتعزيز،المعاصرةللقضاياالمركز،بهذاالمنح

جونمركزويعتبر.الحكوميينوالقادة،الباحثينبينالروابط

قومياثقافيامركزا،الاستعراضيةأطفنون،كنيدي.ف

.كنيدي.فجونللرئيص!وتذكارا

أسستأنهايزعملاشورأدمسطوريةملكةسميراميس

الأساطيروتدعىومصر.فارسوهزمتالقديمةبابلمدينة

أمهاتركتها،السمكوإلاهةسوريشابابنةأنها

تزوجتجميلةامرأةلتكونوشبت.اليماماتفأطعمتها

موته،بعدملكةفأصبحتآشورملكنينوسالملك

.العرشعنابنهاخلعهاأنإلىحرو!عدةفيوانتصرت

القرنفىبابلملكةسميراميمرهيرودوتالمؤرخويذكر

الميلاد.قب!!الثاصت

هـ-ا663).لرحمنعبدا،السمط

طبيبالسميطحمودبنعبدالرحمن(.ام-479

مسلميللجنةالعامالأمينمنصبيشغلكويتيوباحث

الكبدأورامأمراضفيمتخصص.الكويتومقرهاإفريقيا

فيطويلةفترةطبيئاعمل،الهضمىالجهازوأمراض

عاميب!نالصباحومستشفىبلندنالملوككليةمستشفى

الخيريةالأعمالفيكثيرةإسهاماتله.أم839-ا089

فىأسسحيث،المتخصصةوالجمعياتالمؤسساتوإنشاء

وكنداأمريكافىالمسلميناللأطباءلجمعيةفرعاكنداشرقط

عامالكويتفيملاويمسلمىولجنةام769عام

أكثرإنقاذفيساهمتالتىال!ضشيةالإغاثةولجنةأم089

وكينياوموزمبيقالسودانفىمسلمأفأ003من

مسلميلجنةأسم!كما،أم849عاموجيبوتىوالصومال

بناءيديهعلىاللجنةحققتوقد.أم819عامإفريقيا

ومراكزالمتكاملةالإسلاميةوالمراكزالمساجدآلاف

والمعلمينالدعاةالافورعاية،والمستشفياتالتدريب

فيالعلياالمئالتعليميةمئاتوتقديم،والدارسينوالطلاب

آلافوكفالة،والتقنيةوالعلوموالهندسةالطبعلومكافة

فيأيضاإفريقيامسلميلجنةأسهمتكما.وأسرهمالأشام

عددوبناءالجفافمناطقفىالإرتوازيةالابارمئاتحفر

منأطنانوتوزيع،الزراعيةوالمشروعاتالسدودمن

المصاحفمنالنسخملايينوتوزيعوالملابسالأغذية

الاجتماعيةالمشروعاتوبعض،الختلفةالإسلاميةوالكتب

.الأخرىوالصحية

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةنال

.أم699

الصلاة(؟الحج)شروطالحج،الجنسانظر:.اليلوعسن

)النموالهورمونالنموبمبمالمراهقالوحوب(بم)دتروط

الجن!(.وهورمولات
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رئيص(.ام-)289كاردينالجيمسن،

فيكبيربإسهامقاممانيلا،فيالكاثوليكللرومالأساقفة

فبرايرثورةفيالمشاركةعلىالناسوشجع.الفلبينتاريخ

،ماركوسفرديناندبالرئيسأطاحتالتيأم،869

الفلبين.إلىالديمقراطيةوأعادت

بانيجزيرةوسطفيواشنطننيوفيسنولد

عامأسقفاوصار.أم549عامكاهناورسم.الفلبينية

رئيسيصيرأنقبللويلوفيألمماقفةرئيسوعمل.أم679

.أم749عاممانيلاأساقفه

القاصر.انظر:الرشد.سن

الدائة(.)الأسنادالأسنانانظر:.الضاحكةالسن

الفيلالدائة(بم)1!سنانالأسنانانظر:.القاطعةالسن

)الأ!شان(.القندسبمالقارص(،والأسسان)الأنيا!

الحيض.انقطاعانظر:.اليأسسن

منالعديدتضمنباتيةمجموعةمنواحدةالسظ

المناخفىتنموالتيوالأعشابوالشجيراتالأشمجار

الكرةمنوالغربيالشرقيالشطرينفىوالدافئالمدارفي

نوع005منأكثرالنباتعلماءبعضويصنف.الأرضية

ألمجموعة.هذهضمنالسنامنمختلف

صفراءبتلاتخمص!ذاتوأزهارجميلةأوراقوللسنا

حدائقأزهاربوصفهامنهاالعديدزراعةوتتم،عادةاللون

وأنبوبالذهبدششمجرتاوأشهرها.المداريةالمناطقفي

فيتزرعأخرىأنواعوهناك.الأصلالهنديتاالحلوى

قوطيسوسولنبات.المناخالمعتدلةالمناطقفىالنباتيةالبيوت

باهت.أصفربلونحبيبيخشبالأستراليكوينزلاند

باسموالهنديةالإفريقيةالكاسياأنواعبعضوتسمى

السنايسمىمسهلدواءالأنواعهذهمنويستخرجالسنا.

المجففة.البذورقرناتمنأوالجافةالأوراقمنويصنعأيضا،

)السناالعربيةالبلادفىالبريالنباتأيضا:ان!

(.الحقيقيالمكي

تعي!الفطرمنمترابطةمجموعةعلىيطلقاسمالسشاج

وتسمىلها.أمراضامحدثة،معينةنباتاتعلىطفيليات

ينتجأنهحقيقةمناسمهالسخامويتخذ.السخامأيضا

السناجويعتبر.الهبابجسيماتتشبهسوداءدقيقةأبواغا

ضاروهو.والفطريةالمزروعةالنباتاتمنكلعلىخطيرا

القمح،مثلالزراعيةللمحاصيلبالنسبةخاص،بشكل

شلفماوعادةوالأرز.،الشاميةوالذرةوالشعير،،والشوفان

النباتيصبحقدوعندئذالأزهار.تجمعاتأوالبذورالسناج

البذور.إنتاجعنعاجزاأوتماماالفائدةعديم

عادةوينموالحنطةسناجشيوعاالسناجأنواعأكثرمن

تشبهضخمةانتفاخاتمحدثاالشاميةالذرةكيزأنعلى

علىالنامياتهذهتظهرالأحيانبعضوفىالبثور.

فيأوالتربةفيالحنطةسناجأبواغتعيعقوقد.الشرابات

المصابة.الشاميةالذرةبعيدانتغذتالتي،الحيواناتروث

قدالتيالنباتاتبعدفيماالأبواغهذهتصيبوقد

السناجخيوطأيضأتنمو،الذرةنباتنموومعتلامسها.

لطخاتالخيوط!ذهوتنئ،النباتأنسجةداخل،الدقيقة

الشاميةالذرةكيزانفيالعالقةالبنيةالابواغمنكبيرة

أحيانا.الذرةنباتوأوراقوالشرابات

دورةاستخدامالحنطةسناجلمنعطريقةوأفضل

دورةوتساعد.عامكلالمحاصيلموقعتغييرأيبمالمحاصيل

التربةفيلاتعيشالأبواغلأن،السناجمنععلىالمحاصيل

بالسنا!المصابةالنباتاتجميعأنكما.عاممنأكثرعادة

.العدوىانتقالمنعأجلمنعليهاالقضاءسب

المحاصيلعلىالخطورةذاتالشائعةالسناجأنواعومن

الذيالنتنوالسناج،الشوفانسناجحبوباتنتجالتي

الشعير.يصيبالذيالمغطىوالسناج،القمحيصيب

الجهةعلىمنثورة،السناجمنالأنواعهذهأبواغوتكون

وتتضمن.المحصولدرسيتمعندماالبذور،منالخارجية

البذوربذروعند.القشعنالحبفصل،الدرسعملية

بسرعةتنموالأبواغهذهفإن،السناجأبواغتحملالتى

علىالقضاءوبالإمكان.الصغيرةالنباتاتوتصيب

كبريتاتمثلمطهر،بمحلولالبذوربمعالجة،البوغات

.خاصفطريبميبدأوالنحاس

.سنانابن،الخفاجيانظر:.الخفاجيسئانابن

التاريخ.قبلماحقبةمنحربةلرأسنوع!لسمسئان

فيالشماليةأمريكافىعاشوابشراأنعلىدليلأولوكان

أحداكتشفالشرينالقرنأوائلففى.الجليديالعصر

نيومكسيكوفيفلسمقربالحجريةالسنانالبقررعاة

علماءعثرام269عاموفي.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

منمنقرضحيوانعظاممعمختلطةالحرابرؤوسعلى

منأسلحةالسنانهذهواعتبروا،الأمريكيالثورجنس

منذالقديمالأمريكيالثوراختفى.التاريخقبلماحقبة

وبرهن.الجليديالعصرنهايةمع،سنة1.،...حوالي

أناساأنعلىالأمريكيالثورعظاممعالأسلحةاكتشاف

حوالىمنذالشماليةأمريكاإلىهاجرواقد

أكثركانفلسمسناناكتشافقبل..مقسنة،8...
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أوائلأنيعتقدونالعلماء

الأمريكتينإلىالمهاجرين

أما،أقربوقتفىجاءوا

العلماءأغلبفيرى،ايىم

إلىترجعالرماخرؤوسأن

إلى000.01قبلما

وقد.ممنة11).00

فىفلسمسناناكتشف

نيو:هيأخرىمواقع

،كولورادومكسيكو،

.المتحدةبالولاياتتكساس

عنفلسمسنانتختلف

طويلةرماحر:وسففمئمشانمنا!أضةارماحرؤوس

.اضارتاقبلماحقبةسرقيقةرقيقة،طويلةإنهاحيث

إلىتنحسرقشرةأيضاولسنانها.مثلثةوليعست،الشكل

الاثنتين.صفحتيهاأوصفحتيها،إحدىمنتصفأسفل

ويسمى،نقرةالقشرةانحسارعنالنابخالأخدوديسمى

المنقور.السنانالنوعهذا

ريا!م(.1891-0191)رياضبى،السنباطى

أصفأفىيعدمشهور،مصريوملحنموسيقارالسنباطى

،المنصورةفىوأ!د.المعاصرينالعربالموسيقيينبينالأول

كانالذي،السنباطيمحمدوالدهعنالفنوورث

العود.علىوالعزفبالغناءمشهورا

فيالفنيةحياتهبدأ

كانأنمنذالمصريالريف

وكان.سنواتثمانىعمره

فيلهيعزفوالده

بمعهدالتحق.الحفلات

عامالقاهرةفيالموسيقى

التحاقهومنذ،أم229

الأغانىتلحينبدأبالمعهد

السنباطيرياضقصيدةألحانهأولوكانت

مطلعها:طهمحمودعليللشاعر

حياتيظلامأضئالبسماتيامشرق

السنباطيرياضأمامالشوةأبوابالأغنيةهذهوفئباح

أحمدمثل:منهملعددفلحن،المغنينمنكثيرمعتعاونالذي

أممثيرةاألحانهوتعد.كلثوموأمالسيدالغنيوعبدالقادرعبد

الأغافيكتعددافىكما.العرقيالموسيقىقمممنكلثوملأم

خاصة.الأرياففىوانتشرتذاعتالتىالشعبية

رياضعندطويلاوقتايستغرقالأغنيةتلحينكان

وقد.كلثوملأملحنهاالتيالأغانيوخاصةالسنباطي

الجميل،للشعرالمتذوقينأفضلمنكانأنهعنهعرف

يعزفمنأقدرومن،للتلحينالكلماتيطوعمنوخير

توفىغزيرفنيوإنتاج،غنيةحياةوبعدالعود.على

.القاهرةفيالسنباطي

الثمن.غاليعطرايعطي،هندينباتالطيبسئيل

السيقانمنمجموعةمنهتنموذرة،كوزشكلعلىجذره

للعطر.الرئيسيالمصدرهى،سم5حوالىطوأ!االكثيفة

رائحةذوعشبالهنديالجذرأوالأمريكيالطيبوسنبل

.المتحدةالولاياتوشماليكنداجنوبيفىينموطيبة

الناردين.:أيضاانظر

العذراء.برجمجموعةفيلمعاناالنجومأكترالممتئيلة

علىومكانه.الربيعأمسياتفيالسنبلةنج!ارؤيةويمكن

يعادلضوءايبثوهوالأرضمنضوئيةسنة022بعد

الضوئية.السنةانظر:شم!.004.2ضوء

بمالسنةأهل(؟الشريعة)سصادرالإسلامان!:.اول

الصحالة(،عصرفيالتفسير)مصادرالكريمالقرانتفسير

)دعوته(.وسلمعليهاللهصلىمحمدبمالنبويالحديث

،السنويالتقويم،الجريجوريالتقويمانظر:.السئة

.العام،الكبيسةالسنة؟الهجريالتقويم

السنة،السنويالتقويمانظر:.الشمسيةالسئة

.العام،الكبيسة

دقياسالفدكعدماءيستعمدهاوحدةالضوئيةالسنة

وهى.النجومبينتفصلالتيوالمسافة،النجومإلىالمسافة

علمناوإذا.سنةفيالضوءمنموجةتقطعهاالتيالمسافة

السنةفإن،كماث92!،297تساويالضوءسرعةأن

تحتاجبحيثكم،مليونمليون46.9تعادلالضوئية

341.إلىكم/ساعة008بحسرعةتطروهيالطائرة

الملاحظومن.واحدةضوئيةمشةمسافةلتقطعسنةمليون

غير-للأرضنجمأقربأنأرررجةكبيرةالفلكيةالأبعادأن

ضوئية.سنة4و3عنهايبعد-الشمس

النجمة.،علم،الفلكأيضا:أنظر

التقويم؟السنويالتقويمانظر:.القمريةالسئة

.العام،الهجري

زيادةواحدايوماأويوما،366تضمالكبيسةالسئه

يمكنسنةكلفيالكبيسةالسنةتحدث.العاديةالسنةعلى

بعضعدأفيما،4علىباقدونبالتساويتقسيمها



912براتابوشواناتسنج،

التيالوحيدةالقرنوسنوأت.القرونتمثلالتيالسنوات

004علىالقسمةتقبلالتيتلكهيكبيسةسنواتتعد

السنواتإضافةتمتوقد.2).00و006.1مثل

التقويميةالسنةلجعل،الجريجوريالتقويمإلىالكبيسة

مروريستغرقهاالتيالمدةوهي.الشمسيةللسنةمطابقا

الزائداليومويضاف.مرتينالربيعيالاعتدالفيالشمس

.سنواتأردغكليوما92فيصيرفبرايرنهايةإلى

.لعاما:أيضاان!

.العامانظر:.المداريةالسئة

.العامانظر:.الئجميةالسئة

)جدول(.والمقاييسالأوزانانظر:السئتيلتر.

ويرمز.المتريالقياسنظامفىدلطولمقياسالسئتيمتر

المتر.منمائةمنواحدوالسنتيمترسم.برمزالسنتيمترإلى

ولتحويل.البوصةمن.)3793الواحدالسنتيمترويعادل

.)3793فيالرقماضرببوصاتإلىالسنتيمترات

ا!لتري.النظامأيضا:انظر

تقريياالسنتيمترونصفسنتيمترانبوصةكلفي

غورويعد.(م8071-6661)جوبنلى،سنج

الهنديةالدينيةللطائفةوالأخيرالعاشرالأديان)مرشد(

بتكوينقامأم996عاموفي.السيخباسمالمعروفة

الأتباعلكلوتفتح،للسيخالسمكريالقسموهي،الخلسة

المعمودية.خلالمنإليهاالانضمامفييرغبونالذين

ينضمالذيالشخصلاسم)أسد(سنجلقبويضاف

ويجب.أميرةوتعنىالمرأةلاسمكورلقبويضاف،إليها

بعدمالوعدمثل:،معينةعهوداالخلسةأعضاءيحفظأن

مطلقا.التدخين

الكافحروفهىللخلسةشهرةالرموزأكثر

كيربان(،)المشطكانغا(،المسدل)الشعركيش:الخمسة

قصير(.)سروالكتش(،الفولاذي)السواركرا(،)السيف

بالإضافةالرموزهذهكلالتقليديونالسيخرجاليرتدي

.الشهيرةاسحيخعمامةإلى

جرانثاديإلىوالدهتراتيلسنججوبندأضاف

فيمنفصلةبصورةترتيلهتجميعتم.للسيخالمقدسالكتاب

جرانث.دسمالعاشرالمقدسالكتاب

الىلاياتفي،نيويوركولايةدسجناسمسدجالسئج

ما079عاميبينالفترةوفي.الامريكيةالمتحدة

الإصلاحى.أوسينجسجناسمعليهأطلقام839و

سنجلسنجكانوقد.الخاصةومصانعه،مدارسهوللسجن

مسجوناتالانتوجدلاولكنللنساء،مبنى-البدايةفي-

فيسئ!سنجبناءبدألقد.اللإصلاحيالسجنهذافي

إعادةمؤخرا،تموقد.مدانعاملبسجنأم825عام

.الجديدةالمبانيمنالعديدإليهوأضيف.السجنتنطم

.(-ام)319براتابوشواناتسنج،

مأ099وام989عاميبينالفترةفيالهندوزراءرئيس

لوقوفهالناخبينأصواتكمسبوقد.غانديلراجيفخلفا

الحكومي.الفسادضد

أباداللهفيلحمنجولد

الاستعمارفترةخلال

والدهكان.البريطاني

ولاية)حاكم(مهراجا

فيكانوعندما.صغيرة

ابنتبناهعمرهمنالخامسة

أيضا.مهراجاوهوأبيهعم

سنجبراتابولثواناتتوفيأم149عاموفي

سنجوصاربالتبنيوالده

عامالهنداستقلالحشكمهراجاعملهواصلمهراجا.

أصبحت،سلميةبطريقةالمهراجاتحلتموعندما،ام479

.الجديدةالدولةمنجزءايحكمونهاكانواالتىالمناطق

أوائلوفي.ام069عامالسياسةعالمسنجدخل

الولاياتأكثربرادلقأترولايةفيللوزراءرئيساصارام089

مأ849عاميبينالفترةوفي.بالسكانازدحاماالهندية

وزارةفيللدفاعوزيراثم،للماليةوزيراعملام879و

نأمدعيااستقالتهقدمام879عاموفي.غانديراجيف

(.الشعب)حزبدالجاناتاوكون.فاسدةغانديحكومة

ضدالانتخاباتسنجحزبدخلأم989عاموفي

البرنامجفىالأمانةعلىمعتمدا،كانديحزبالمؤتمر،حزب

كافيةبمقاعددالجاناتاحزبيفزلم.للحكومةالسياسى

حازولكنه.بمفردهالحكومةلتشكيلتمكنهالبرلمانفي

سنجوصارأخرىعديدةأحزاببمساعدةالضروريةالاغلبية

فيالتصويتتمام099عامنوفمبروفيللوزرأء.رئيسا

لمشج.حكومةعنالثقةحجبعلىالبرلمان

لسنتيمترارركا

1131131111،5111161

111211111ا-اا
بوفدأور



السنجاب013

دالجاناتاحزبزعيمسيخارتشاندراوخلفه

عامأوائلفيدالجاناتاعنانشقحزبوهوالاشتراكى

المؤتمرحزبفازأم199عامانتخاباتوفى.أم099

ظ!ا.!الجطرأرأوحلالبرلمانمقاعدبأغلب

عينانله،كثيفبفرومكسوذيلذوحيوانالسئجاب

أنواعهوأغلب.مستديرتانوأذنان،واسعتانسوداوان

وهي.وطويلةالشعركثةذيولذات،رشيقةحيوانات

في-ويمكنالأشجار.تتسلقأو،الأرضفوفتعدو

المتنزهاتفيالأشجارسناجبمشاهدة-الغالب

الرمادية،السناجبمنكلأأنواعهاوتشمل.والغابات

لاالسناجبأنواعمنالعديدأنإلا.والطائرةوالحمراء

هذهوتسمى،قصيرة4ذيوولهاالأشجار،تتسلق

المئيدناني،منكلأوتشمل،الأرضسناجبالأخيرة

.البراريوكلابوالمرموط،

مناطة!ماعداالعالمأنحاءكلفيالسناجبوتعيع!

الجنوبية.أمريكامنالجنوبىوالجزءومدغشقر،أستراليا،

،القزمالإفريقىالسنجابالسناجبأنواعأصغرولعل

جراما،أ5منيقربماويزنإفريقيا،غربفييوجدالذي

تضمابينما.سم5طولهذيلولهسم8إلىطولهويصل

دإ،السناح!أنواعأضخماالعملاقةالآسيويةالسناجب

أسذي!!.اذأصكفيبماسما،85منهاالواحدطوليبلغ

تشكل،السناجبمننوع003منأكثروهنالك

القوارضفصائ!!أكبروهى،السنجابياتفصيلةمجتمعة

فإن،الاخرىالقوارضمثلومثلها.الأنواععددناحيةمن

الأزميل.تشبهأماميةأسناناللسناجب

حولالمزيدولمعرفةالأشجار.أ!سناجبالمقالةهذهتتطرق

.الأرضسنجابانظر:.ال!رضسناجبأنواعمختلف

الحذرشديدةحيواناتالأشجارسناجب.السلوك

النهار،ساعاتأثناءرئيسيةبصورةنشاطهاويزيدونشطة

كذلكوهي.الأخرىالقوارضأغلبمنالنقيض!على

عالية،بصرخاتبعضابعضهاويعنفالإزعاجشديدة

السلوكية-المظاهرهذهوترتبط.مزعجةوأصواتوصفير،

.الطعاممصادرعنأوالمنطقةعنبالدفاع-أمخالبافي

سريلانكافيالخططةالاسيويةالنخيلسناجبتعيثبى

الحطوط.ثلاثيةالنخيلسناجب-أحيانا-:تسمىوالهند.

كلومفاصل،وحادةقويةمخالبالسناجبولهذه

نأوبإمكانهاكبيرةدرجةإلىمرنةوال!طحلالمعصممن

إلىالوصولبغيةالأشجارأغصانبأسفلمتعلقةتمشى

فىمسرعةالشجرةجذععلىمنتنزلكما،الطعام

فىالكثذيلهامستخدمةلآخرغصنمنوتقفز.الجري

توازنها.حفظ

في-عادة-السناجبتعي!.السناجبمساكن

منخاصةأعشاشالنفسهاتبنىأنهاإلا،الأشجارفتحات

1)الأححرالعسجا!يوحد.ورشيقةحدرةحيوالاتالأشجارسناجب

فيأ(اليسرى)الصورةالرماديالمسجا!يقط!ليمما،آمياوشماليأورولا

فىالعليا(لصورة

الحتحمالية.مريكا



ويطلقوالهند.سريلانكافييعيشالخططالآسيويالنخيلسنجاب

الثلاثة.الحطوطذوالنخيلسنجابالأحيانبعصفيعليه

في-عادة-السناجبوتبني.بالأوراقالمغطاةالأغصان

للشتاء.مخصصةقويةأعشاشا،الشمالىالكرةنصف

قلفوبقاياالجافةالشجربأوراقالأعشاشهذهبناءويتم

بعض-بنائهافيتستخدموقد.الحجمصغيرةالأشجار

البنيةتصبحوبهذا.الجافةوالحشائش،الطحالب-الأحيان

وربما.الطقسلعواملومقاومةدافئةللعشالكلية

فصلفيواحداععثئاالسناجبمنمجموعةاستخدمت

مؤقت،عشبعملتقومفقد،الصيففيأماالشتاء،

الشجر.وأوراقأغصانمنمتناثركوممنفقطيتكون

والفواكه،،بالتوتالسناجبتتغذىالغذاء.

وتأكل.نوعكلمنوالبذور،والحبوب،والفطريات

وتقضيأوصغارها.الطيوروبيض،الحشراتكذلك

بينسواء،الطعامعنبحثهافيطويلاوقتاالسناجب

.الأرضعلىأوالأشجار

تاملممباتفيالشماليةالمناطقفيالسناجبتدخلولا

بتخزينتقومولذاالشتاء.أوقاتأغلبخاملةتصيرولكنها

.السباتخلالالغذائيللإمدادتأمينا،احتياطيطعام

وتوفر.أجوفشجرةجذعفيالغذاءتخبئماوكال!ا

امتدادعلىالطعام،العالممنالدافئةالأجزاءفي،الغابات

الغاباتفي،للطعاموفيرامصدراالحشراتوتعد.السنة

فتعي!آسيا،شرقيجنوبمثلمناطقفيأما.المدارية

لاأنهاإلا،الواحدةالمنطقةفىالسناجبمنمختلفةأنواع

فييتخصصنوعكللأنالطعامعلىتنافسفيتدخل

منه.مختلفةأنواع

بينماإلىالسنجابأنثىحملفترةتمتدالصغار.

وهي،السنةفيمرتينالأنثىتنجبوقديوما.45-36

الولادةفيالصغارمن2-6بينمايباعددا-عادة-تلد
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آسيا،لثمرقيجنو!غاباتفييحيقالعملاقالأسودالسنجاب

جدا.طويلذيلولهكحم3إلىوزلهويصل

منعاريةالولادةعندالسناجبصغاروتكون.الواحدة

صغارعيونوتتفتحمغلقفن.عيناهاوتكونالفراء،

منيوما28و26بينتتراوحمدةبعدالحمرأءالسناجب

خمسةبينعمرإلىالسناجبتصلوعندما.الولادة

عنالبحثفيوتبدأكاملافراؤهاينمو،أسابيعوثمانية

تقريباعاماتبلغعندماعيشهافيتستقلثمبمفردهاغذائها

بها.خاصةعائلةلهاويصبح-

منعديدةأنواعتوجد.والإنسانالسناجب

إقامةواماكنالمدنومتنزهاتالحدائقفيالسناجب

علىالحصوليمكنهاحيث،بالغاباتالترفيهيةالمعسكرات

.الإنسانمنالطعاممنالمزيد

تحويلهاإلىالسناجبلدىالتغذيةكميةزيادةوتؤدي

للاستغلالالمزروعةبالغاباتتضرالخطورةبالغةلآفات

السنجابجسم

الجمحمة

.؟!*ا.لأ!*حيالكتفمفصل

؟لم!!!الضلوع-!ور،-صء!القواطع

الحمود!ةأألم!م-سالالساد

الفقرى!بهضع!/اص+03،الحلفية

-ألملمإ،ءي!/الع!ق؟ج!

إالبمففحل5//"!رزلم!تشكس!

اررك!سهص!!!-!لآالخلفيةاالقدم

السنجابأقدامآثار

يه!هأتدام--يي

ممب،امامية.شيلأ-أزرإم
ع!يح!خلفية

ء"

أ

أ
!!
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ى!يعيت!وهو.أدنيهشيالفراءسحصلاتلهالكيبابسنجاب

.المتحدةلالولاياتالعطيمالأحدودمنطقةمنقريساالصنوبرغالات

حتىالأشجارقلفبقضماالسناجبتقومإذ،التجاري

أغلفاأسفلالموجودةالحلوةالعصارةطبقةإلىتصل

الأشجارموتوربماتدميرإلىذلكويؤدي،مباشسرة

القيمة.

للسناجب،لدوداعدواالإنسانيعد.السناجبأعداء

والثعالب.،والكلاب،القططفهمالاخرونالأعداءأما

للحيواناتضحية،المداريةالمناطقفى،السناجبوتكون

صغارالثعابنوتأكلالأشجار.تتسلقالتياللحوماكلة

الأشسجار.أعاليمنبخطفهاوتقوم،السناجب

فيسنوات2-6بينماتبلغمدةالسناجبوتعيعق

فىعاما51مدةبعضهاعاشوقد.الطبيعيةالبريةالمناطق

الأسر.

السناجبفيهاتعيشالتيالمناطق

ليهاتعيم!التىالأماكنإلىالأصمرباللودالمظهللةالمناطقتشير

السناح!.

شيوعاالسناجبأنواعأكثرمنيعذ.السناجبأنواع

ولثماليأوروبافييعيت!الذيالأحمر،السنجابمنكل

الشمالية.أمريكافييعيح!الذيالرماديوالسنجابآسيا،

الصنوبريةالغاباتفيالعيشالأحمراسشجابويفضل

تبايناألوانهوتتباينالصنوبر.بمحاريطيتغذىحيث،الشمالية

الفراءويكمسووالأسود.الأحمربينتتفاوتحيثكبيرا،

فصلفيالأحمرالسنجابأعضيااللونإلىالمائلالرمادي

مميبريا.بمنطقةالسناجبمنالنوعهذاويقطنالشتاء،

يعيمقبينمابمفرائهمنأ!لاستفادةالسنجال!هذأويصطاد

العامة،والحدائق،الغاباتمنكلفياشمادياسشجاب

متلفحيوانوهو.الأوراقعريضةالأشجارذاتوالمتمزهات

وقدلها.الخارجىالقلفبأكلالأشجاربتدميريقومإذومضر

انتشرثمومنام،876عامالمتحدةالمم!صةإلىجلبهتم

بكلالصلةقريبفهو،الكيبابسنجابأماواسعا.انتشارا

غاباتفىفقطويعيمق.والرماديالأحمر،السنجابينمن

.المتحدةبالولاياتالعظيمالأخدودمنطقةفيالواقعةأصنوبرا

المدارية،المناطقفيالسناجبأنواعأكثرتوجد

السناجبومنها.الشرقيةالهندوجزرماليزيافيوخاصة

إلىيصلعلوعلىالغابةأعالىفيتعي!التىالعملاقة

الطبقةفيتعيشالتيالحصانذيلوسناجب،م04

.أم8و8بينيتراوحعلوعلىأخابةامنالوسطى

ولقد،الإفريقيةالغاباتفيالشمسسناجبوتوجد

وللسنجابالنهار.أثناءتنشطلأنهانسبةكدلكسميت

باللويخنمخطططويلوذيلخشنشعرالعملاقالإفريقى

بثمار-رئيسيةبصورة-النوعهذاويتغذىوالأبيض!.الأسود

ناريالإفريقيالسنجابأما.النخيلزيتأشجارولباب

وبرتقالية.وبيضاء،سوداء،ألوانذوأنيقفروفلهالأقدام

الطائر.السنجاب،الأرضسنجابأيضا:انظر

السنجابيةالفصيلةإلىينتيحيوانالأرصسئجاب

مشاجبوتعيشجحورها.لبناءالأرضتحتتحفرالتي

العشبيةوالأراضىوالجبالوالمروجالصحاريفيالأرض

الشمالية.وأمريكاوأسياإفريقيافيوتوجد،أخرىومناطق

ماغالبامستعمراتفىالإفريقيةالأرضممناجبوتعيمق

أكبرالشماليةآمريكافيويوجد.أخرىحيواناتتضم

والمرموطالصيدنانيسناجبأشهرهاومنمنها.عدد

السنجابيةالأنواعوتضم.الأرضوخنزيرالمروجوكلب

ريتشاردسونسنجابالش!اليةامريكافيالأخرى

عشر.الثلاثةبالخطوطالأرضوسنجاب

سم7و.02بينالطولفيالأرضمشاجبوتتراوح

وأرماديأوبخيأوأسودفرأءولهاالذيلطولذلكفيبما

.خطوطأونقطالأنواعولبعضأبيضأوأحمر



مناطق!يغالباتوحدمستعمراتفىتعيشالإشريقهالأرضسناجب

.صحرا?لهاريمثلجافة

الشبيةالمناطقفىيعيقعشرالثلاثةالخطوطذوالأرضسنجاب

الشصالية.مريكاأأواسطفي

مختلفوتأكلالنهارخلالالأرضسنا-حبوتنشط

حيواناتوأعدأؤها،والحشراتوالبذورالحشائ!شأنواع

.اوىوبناتوالصقوروالثعالبوالنسوروالقيوطالغرير

الخريففصليخلالالسناجبأنواعمؤغموتسبت

إلى4بينماالأرضسنجابأنثىتلدأنويمكنوالشتاء.

ربريع.كلجروا21

خنزيربمالسنجاب،البراريكلب:أيضاانظر

الصيدناني.بمحيوان،المرموط؟الأرض
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والوسطى.الشماليةأمريكافىيعيشالحفارالسنجاب

طويلةأنفاقفييعيشصغيرحيوانالحفارالسئجاب

الحفارةالسناجبماتخرجونادرا.الأرضتحتومعقدة

الأماميةأرجلهابمخالبتحفرهاالتيالأنفاقتلكمن

دائماوتعيشببطءتتحركوهي.الأماميةوأسنانهاالطويلة

تعيشالذيالنفقطولويبلغضعيفونظرها.الظلامفي

أحيانا.م052حواليفيه

الشماليةأمريكافيالحفارةالسناجبتعيش

الجيب،ذاتالسناجبأيضاوتسمى.والوسطى

فيبالصوفمبطنةجيوبشكلفيتجعداتلوجود

السنجابطولويصلخدودها.منالخارجيالجزء

كبيرورأسقصيرةأرجلوله،سم52حواليإلىالحفار

وأذناب،صغيرةواذانوعيون،المعالمواضحغير

الذنببولحماطةطريقهاالسناجبوتتحسس،قصيرة

مائلبنيمنألوانهاوتتراوح،النفقفيتتراجععندما

الحفارالسنجابيأكل.داكنرماديإلىللحمرة

والحبوبوالحشاشالمزارعوخضراواتالبراعم

خديه.علىالموجودةجيوبهفيالطعامويحولوالجذور،

،القندسفصيلةنفسإلىينتمى،القوارضمنوهو

.والسنجابوالفأر،

.السنجابانظر:الشجر.سئجاب

فيينسابأنيستطيعسنجابالطالىالسئجاب

جلدية،ثنيةجسمهجانبىمنجانبكلوفيالهواء.

يمدفعندما.الخلفيةورجلهالأماميةرجلهبينتصل

جناحين.الجلديتانالثنيتانتشكلأرجلهالطائرالسنجاب

العريضذيلهمستخدماشجرةإلىشجرةمنوينساب

أسفلإلىمساراالسنجابويتخذ.طيرانهلتوجيهالمسطح

أكثرإلىانسياباتلهسجلتوقد.يرتفعثممستقيماثم
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اطياتالتمديديقوم.ماقيهممدأ!واءافييسحا!الطائرالشجاب

دأمقدزره:!ى.الأحمحةصاتصتىحيثقدميهل!تتمموالتىالحلديه

مترا.64لمسافةيطير

حيثمنأسفلإلىدائماالسناجبوتنتهيم46من

أطويا.االانسيابمنتمكنهالمرتفعةالبدايةونقطة.بدأت

وأمري!!اوأوروباآسياغاباتفيالطائرةاسشاجبتعيش

بينطوأ!ايتراوحالطائرالسنجابأنواعومعظم.الشمالية

يغطيالذيوالغشاء.الرأسذلكفيبماصعم3و.02

بلونأو،بنيأحمرأو،رماديلونذوالعلياجسمهأجزاء

اسمفلى.الأجزاءفيشاحبأصفر

وحنوبآسياجنوبىصىعملاقةسناجبتعيش

إلىقص!!إداصيةالشمانظائرهامنأكبروهىشرقيها.

تزيدمسافاتإلىالانسيابوتستطجع،الطولفيمعم06

وهى-المحرشفالذنبذاتاسشاجبتعيش.م001على

غاباتفي-الطائرةالسناجبمنأنواعسبعةمنمجموعة

.المطيرةالمداريةإفريقياغربي

لها.أوكاراالأشجارفجواتالطائرةالسناجبوتتخذ

،الأخرىالسناجبأما.فقطالليلأثناءغذاءهاوتصطاد

وبيضالثمارالطائرةالسناجبوتأكلالنهار،أثناءفتصطاد

الطيور،صغاروتأكلواللوز.والحشراتوالفطرياتالطور

إناثوتلدعليها.تعثرالتيالميتةالحيواناتجثثوكذلك

السنة.فيصغارثلاثةإلىصغيرينمنالطائرةالسناجب

ستةعمرفينفسهاعلىمعتمدةالطيرانالصغاروتستطيع

ألحسابيع.

البلادفيالبيريالحيوانانظر:.الفارسيالسئجاب

(.القارضة)الثديياتالعربيه

-؟هـ،974-)؟محمدبنمحمد،السنجاري

فقيه.السنجاريأحمدبنمحصدبنمحمدأم(.348

الفقهأخذ.الكاكيالدينبقواميلقب.حنفيأصولي

حساموعن،البخاريأحزيزأعبدالدينعلاءعنوأصوله

المارديني،بالجامعفأقام،القاهرةإلىقدمثم.اصسناقىاالدين

إلىاتجهثمكثير.خلقبهفانتفعويدرسيفتىوصار

شرحالدرايةمعراجمنها:كتبعدةفصنفالتألي!

أصولفيالمنارشرحالأسرارجامع،الفقهفيالهداية

وأهداه،الأربعةالأئمةأقوالفيهجمعالمذهبعيونبمالفقه

توفي(.الكامل)الملكمحمدبنشعبانالسلطانإلى

.أغاهرةبا

ام(.199أ-09)4باشيفزإسحقسنجر،

.أم789عامللادابنوبلجائزةنالالمولد،بولنديمؤلف

المشوبةالألمانيةاللغةلهجات)إحدىالييديةأطغةباكف

وقد،يهوديحاخامابنوهو(والسلافيةالعبريةاعلماتلا

شكلثمومنبولندا،فياللاهوتيالمعهدفىتعليمهتلقى

لكتاباته.ألمساسااليهوديوتعليمهالبولنديةخلفيته

أفضلوكانتقصة،كاتبالأمربادئفيسنجركان

منهاأكثرأسطوريةأورومانسيةإماالمعروفةحكاياته

وأصغارعفاريتإمارواياتهبعضفيالقصةورواة.واقعية

الواقعيةيجفبينسنجرأعمالمنالعديدبدأثم.شمياطين

الجامح.والخيال

وارسو.مدينةمنالفقيرالجزءفيونماسنجرترعرع

لصبيقصصوهي،الابتهاجيومفيحياتهوصفوقد

ثلاثةأيضاسنجروكتبام(.)969وارسوفىنشأ

إلهعنيبحثصغيرصبى:وهيالذاتيةللسيرةمجلدات

فيضاعأم(،)789حبعنيبحثشابأم(بم)769

م(.1891)أمريكا

،المتحدةالولاياتإلىأم359عابمفيمشجرسافر

ديليجويشصحيفةنيمرةلاولأعمالهمنالعديدوظهر

نيويوركمدينةفيالييديةلاللهجةتصدرالتيفورورد

القصيرةبرواياتهلشجرعرف.الإنجليزيةللغةمؤخراوترجمت

شارعسبينوزاأم(؟)7ء9الأحمقجمبلفي:جمعتالتي

صديقأم(بم)649القصيرةالجمعةأم(؟)619السوق

القديمالحبأم(بم)739الريشتاجأم(بم)079كافكا

الصورةام(،89)4للأطفالقصصأم(؟)979

أم(.)889ميثوزيلاموتأم(بم)ء89

قورايفىالشيطانسنجر:كتبهاالتيالرواياتوأهم

لوبلنساحرأم(بم)459موسكاتعائلةأم(،)359

حبقصةالأعداء:أم(؟)629الرقيقأم(بم)069

أم(.)789شوشاأم(؟)689الميدانملكام(بم)729

5291عاميبينالمسلسلةالأعمالأنكما

العزبةمالكقصرهما:روايتينفينشرتأم9هوه

م(.691)9العزبةم(،91)67
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أم(.875-)1811مريتإسحقسنجر،

الخياطةآلةجعلفيالفضلإليهيرجعأمريكرامخترع

بوصفهوبراعتهمهارتهقادتهلقد!الميا.منزلياجهازا

أن-متقنةغيرالةعليهعرضتعندما-الآلةفيمتخصصا

لهايكونوأن،فعالةبصورةتشصغيلهاإمكانيةيرى

وولتربهقاملماإدراكهعدموبرغم.هـ!ددةامشعمالات

توصلفقد،الخياطةالةحولعملمنهاو،وإلياس،هنت

لحلولهما.مشابهةحلوأ،إلىسنجر،

إلياسالتشريعيةالهيئاتمنحت،أمد(48عاموفي

سنجر،قامثمومن.الأسالمميةالاختراعبراء"حقوقهاو،

شركاتعدةبيناتفاقأولفيالخياطةأةآمصنعيبتنطم

شركاتلسبع،الاتفاقهذاوسمح.يكيةالأممالصناعةفي

الخياطة.لالةالبارزةالميزاتفيتشتركأن،رائدة

نشاطهنتيجةدولار،مليون13علىسن!شحصل

.القويالتجاريولإحساسهأعمالهيرتطافيوجهوده

،للإعلانسنويادولارمليونينفقشخصأولسنجركان

.بنيويوركوسويجوأفيلىشجرولد.لترويجوا

آلة.،لخياطةا:يضئاأنظرا

شماليالانالواقعةالمنطقةفيالثموريمالمثسئحارلب

سنحاريبحكم..مق681إلى4.7صنحكم.العراق

وحارب.وحربثورةفترةخلالال!شوريةالإمبراطورية

فيما،الأممنوحلفائهابابلضدا،ماركمنسلسلةفي

.دمايراناليوميسمى

عاموفي،الثانيسرجون،والدهسن!اريبخلف

قادهاالتيوالعيلاميينالبابليينثورةأخ!د.مق307

هزمهحتىبابلعلىملكاكانالذيبالادان-ميروداخ

سوريافيالمدنثارت.عرشهاستعادةفحاو)،سرجون

جميعهامشحاريبواستعادها..مق107عاموفلسطين

عامبابلثورةأخمدكما.أورشليممدينةماعدا

جعلثم.الاخرينللثواركإنذارالمدينةودهـر..مق968

أبناؤهاغتاله.مدينةمكانهافيوبنىلاشور،عاصمةنينوى

أنهزعمالذياسرحدون،أبنهوصار..مق681عامفي

.بعدهمنملكا،أبيهدممنبريء

دينعدىالدديلوهوالعقود.منحاصشكلالسئد

وأمحليةحكومةأولشركةمستحقمطبم!عأو!وب

عشرمنلفترةلاقتراضعادةإصدارهوشم.مركزية

مشة.03إلىسنوات

بموجبهالسندمصدريعدالذيالبيانا&صندويحمل

تمالذيالمبلغأوالأصلىالمالرأسالسندلحامليعيدبأنه

معظموتدفع.الدفعمستحقالسنديكونومتى،اقتراضه

عندأومنتظمةفتراتفيثابتةبنسبةفائدةالسندات

للدفع.السنداستحقاق

الحاجةدوننقدباقتراضللشركةالسنداتتسمح

حاملالسندمشترييصبحولاجدد.شمركاءأيلإدخال

دائن.مجردوإنما،أسهم

السنداتإصداريتم.السنداتإصداريتميهف

إجماليمنكسراسندكلويمثل.مجموعاتفيعادة

دولارألفقيمتهمثلاسندامواطنالثشرىفإذا.القرض

دولار،000.001لقرضإصدارمنجزءوهوأمريكي

ويقسم.الكليالقرضمنجزءمائةمنجزءايقدمفإنه

005أو001منصغيرةأجزاءإلىأحياناالضخمالقرض

ذويالأشخاصمنكثيرايمكنوهذادولار.0001أو

الأعمالويمكنالاستثمار،منالمتوسطةالماليةالموارد

.كبيرةمبالغاقتراضمنالتجارية

منمئويةنسبةأساسعلىدائماالسنداتإلىويشار

نأيعنيفذلك.579بإليهاأدثميرفإذا.الاسميةالقيمة

مثلا،دولار00021أساسيةقيمةأواسميةبقيمةسندا

فذلك5.201بإليهاأثميروإذادولارا.759بيباع

بيباعدولار00021الاسميةقيمتهالذيالسندأنيعني

دولار.1).52

:السنداتمنأنواععدةهناك.السنداتأنواع

المطالبةحقالمستثمرتعطيسنداتوهي،الرهنسندات

تسمى،المطالبةهذهمنها.جزءأوالشركةممتلكاتبكل

وهيالتجاريةالسنداتضمانا.وتقدمالحجزحق

بف!مانالمعززةالسندات.بضمانمحميةغيرلشدات

أغلب)فيإضافيةبضماناتمضمونةسنداتهيإضافي

الشركةفيهاتتحكمالشركاتسنداتأوأسهمالأحيان

لشراءالدينصكوك.أمينلدىإيداعهايتم(المصدرة

.جديدةمعداتلشراءإصدارهايتمضماناتهيا!لعدات

الربحودفعالأصليالمالرأسبردوعدالدخلسندات

بديلاكذلكالدخلسندإصدارويجوز.الاستحقاقعند

استرداديجوزللتسديدالقابلةالسندات.ممتازةلألهم

محددةشروطبموجبالمصدرةالشركةبوساطةقيمتها

بقيممستحقةتكونالمتسلسلةالسندات.الاستحقاققبل

لاخر.وقتمننسبئاصغيرة

كلبحثالمستثمرعلىيجبالسنداتشراءعند

الحكوميةالسنداتالمستثمرينبعضويفضل.بعنايةسند

ومعظم.الكبرىالمؤسساتسنداتآخرونيفضلبينما

المالية.الأوراقأسواقفيبهاالاتجاريتمالسندات

منكلويهتمالاستثمارمننوعالأسهممثلواسشدات

فيهاوضعواالتيالأعمالبنجاحوالدائنينالأسهمحملة

.نقوذا
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المائدةلللتداالقاطةالأوراقالاستتمار

الكفالةالماليةالأوراقسوثالمصرفىالاممتثمار

ولايجوز،ولاشرطبلاقيدمكتوبتعهدالإدديالسئد

عندمع!!لشخصالمالمنمبلغبدفع،فيهالرجوع

مبلمنبتسديدتعهدوهومحدد،تاريخوفي،الطلب

الكمبيالة.غيروهو.التجاريةللأغراضقرضاكانالمال

مبلغمنأكبرالمسددالمبلغمايكونوعادة.الكمبيالةانظر:

.القرضعلىربويةفوائدهوالمبلغينبينوالفرق.القرض

ويسمى،المقترضالسندعلىالموقعالشخصويسمى

الذيالتاريخأما.المستفيدالسندلهحررالذيالشخص

الاسترداد.تاريخفهوالدينأجلفيهيحل

قبللأمرأمملمةالسنداحتواءعلىالتفاوضيمكن

اثثالطرفأوتحويله،تخصيصهويمكنالمستفيد،اسم

على،التخصيصولإحصمال.القابضأوالحائزباسميعرف

الوضعوفي،ظهرهعلىاسمهبتوقيعالسندتظهيرالمستفيد

المستفيديو!وعندما.كتابةالمقترضإخطارعليهالأمثل

حالةوفي.بهللتعاملوقابلامفتوحايصبجعالسندعلى

يحولهاأوقي!ته،يصرفأنيجدهشخصلأييمكنفقده

منالخطرهذاولتقليل.قانونيةغيربطرقآخرلشخص

علىمعينشخصاسمايحددأدللمستفيدبالنسبةالمعتاد

الوثيقة.هذهفيثالثطرفأنه

آحرلشخصبدورهيحولهأنالسندلحائزويمكن

تاريخيحلحتىالعمليةهدهتتكررأنويمكن،بتظهيره

واجبالقرضبأنالقوليمكنذلكالاسترداد،وعند

تباعالورقةهذهلأنبمهذهالتحويلعملياتوتتمالسداد.

ثمنهاأنأيخصمبمعليهايكونتباعوعندماوتشترى

علىذلكويعتمدالسداد.الواجبةالقيمةمنأقلمبلغ

استردادتاريخوكذلكالسائدةالربويةالفائدةمعدلات

طريقةبوصفهاالأوراقهذهالناسبعضويشتري.القرض

وصععرالشراءسعربينوالفرق.الأجلالقصيرللإقراض

.المالعلىالفائدةيمثلالبيع

يقدمهأنالسندلحائزيمكنالسداد،تاريخحلولعند

يتمكنلمافإذااسمداد.الواجبالمبلغويطلب،للمقترض

إلىيرجعأنللحائزيمكن،المبلغسدادمنالمقترض

بتقديم،وذلكبالمطالبةبالتظهيرالموقعأوالمستفيدالشخص

الحمايةبعضالإجراءهذايعطيوقد.قانونيةمعارضةإنذار

ليعستتدليصر،ولكنهاهناككانإذاخصوصاللحائز

المقترضكانإذاالمستفيدتحميلافهي،مؤكدةحماية

الواجبفمنلذلك.المطلوبالمبلغلتغطيةأموالألايمتلك

يجبكما،السنداتهذهقبولفىالشديد،الحذرتوخي

مستندأيعلىالتوقيعقبلالقانونيةالمشورةتطلبأن

لشرائه.مالأوتسليم

حمايةتقدم)أملاكرهنأسسنداتامنكثيرايصاحب

المستفيدحوزةفيالمرهونويظل(.القرضاضسديدوضمائا

الدفع،منالمقترضيتمكنلمفإذاالسداد.يتمأنإلى

بالإضافةالأصليمالهويأخذ،المرهونيبيعأنللمستفيد

.المقترضيسلمهشيءتبقىمافإذاالبئ.لتكاليف

فيأما.الماضيفيالاستخدامشائعةالسنداتوكانت

القرضشروطلأن،نادرةأصبحتفقد،الحديثةالعصور

المصارفأن،كماالتجاريةوالبيعالشراءعقودفىتوضع

لشراءالرصيدمنأكبرمبالغسحبالتجاريةللأعمالتتيح

والسلع.المواد

البيع.صكانظر:.البيعسدد

وكان.باكستانفينهرأكبرادسندنهر!.السئد،

مصدروهو.الملكالنهرالقديمالهنديالشعرفييسمى

التيبتمنالسندنهرينبع.العالمفيرينظهاملأكبر

ويتجه.م5)018يبلغارتفاععلىالهملايا،جبالشمالي

تبلغلمسافة،الغربيوالجنوب،الغربنحوجريانهفي

.المصباتمنبعديدالعرببحرفيوينتهي.كم7982.

حديثةريقنواتنظامالهنديةالقارةشبهفييوجد

العالم.فيلهامشابهةمنطقةأيةفىقنواتأيةمنأكبر

السند.نهرواديفيالقنواتهذهمنكثيريوجد

معظمعلىالحصولفرصةللباكستانأ!نداتقسيموأتاح

السند.نهرحوضمياه

(--نطا.،حي3كوايرشرتالصنك

شهالكا!مسد"حبمالىكما/

آلألو.تارلباخئبرألاحمماك!ئنمير!!أالتيت

لمسهـ،

!هورا/ا/

ر؟:.،هـىحمجح!صن!وللهيبا

--4لاكستاموليان-

رراص

ظسإ

ثارءصحرا

.آبادأحمد

كراخمف!دمممآلايدر

الرورخز

العالم.فىريلنطاممصدرأكبريعدباكستانفىالسندنهر
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المحيطةالمناطقالنهرهذأطولعلىالمقامةالسدودتمد

ثالثوهوتاربيلا،سدالسدودهذهوفمل،بالماءبه

الحجم.حيثمنإبمالعافيسداكبر

عندماتحارياطريقابوصفهأهميةأقلالنهراصبح

السندواديطولعلىالحديديةالسككخطوطشيدت

النهرماءمنكبيراقدرافإن،واليومأ!أ.878عامفى

للمراكبيسمحماإلابهيتبقىولاالريأجلمنيسحب

باستخدامه.الصغيرة

.باكستان:أيضاانظر

واسعةبصورةيستخدممصطدحا!اليةالسئدات

ماليةحوالاتصورةفيتكونالتيالماليةالوثائقإلىليشير

هذهمننوعانويوجد.معينةماليةهـبالغبدفعتعهدأو

السند:والثاني،الماليةالسحبحوالةأولههـسابمالسندات

وأتجاريةلمؤسسةأمرأومكتوبتحويلل!والحوالة.الإذني

ما.فردأوأخرىلمؤ!سممةالمالمنمحددامبلغاليدفعفرد

أما.الشيكهوتداولآالماليةالسحبأ!تحواأنواعوأكثر

عليهمبلمنصوصبدفعمكتوبتعهدف!والإذنىالسند

لاحق.وقتفيمعينلشخ!سالتعهدفي

فإنهم،الماليةالسنداتعنالمالخبراءيتحدثعندما

سنداتبهيعنونفهم؟أضيقبمعنىاهـسطلحيستخدمون

منفكثير.الشركاتتطرحهاالتيا!برجلقصيرةالإذن

السنداتهذهمثلبيعطريقعنأموالآتقترةلىالشركات

السندفيالمحدداليومفىالشركةتقومثم.للمستثمرين

معدلويكون.الفائدةإلىبالإضافةالكليةالسندقيمةبدفع

التيالفائدةمنأقلالماليةالسنداتمدظمعلىالفائدة

للشركاتإلايمكنولا.المصرفيضالقمعلىتؤخذ

تطرحأن-الضخمةالأموالرؤوسذاتا-الكبيرة

الدفعمستحقةتكونالسنداتومعظم.الماليةالسندأت

أشهر.ستةصتأقلمدةخلال

جيداستثمارالماليةالسنداتأنالناسمنكثيريعتقد

الاستحقاقفترةشأنومن.التضخمفترا/تأثناءخاصة

أموالهماستردادمنالمستثمرينتمكنانأالأجلقصيرة

أعلى.فائدةبمعدلاتاستثمارهايعيدونثمومن،بسرعة

تعصلاأنهاأي؟مأمونةغيرالسنداتهذهمثلأنإلا

.القرضيسددلمإذابهابالمطالبةقانونياحقاالمستثمر

الشيك.:أيضاانظر

شركةفيمدكيةاستحقاقاتوالأسهمالسئدات

عددعلىمقسممال،رأسشركةلكل4.المسؤولبمحدودة

بصفتهملأفرادالأسهمهذهتكونأنزويبمالأسهممن

الأسهمأصحابفيصبح،أخرىلعصسكاتأوالشخصية

منها،جزءملكيةمقابل،الشركةفىلأموالهممستثمرين

علىللدلالةأيضاسندكلمةوتستخدم.أرباحهاواقتسام

لأجلمالآ،كبيرةشركةأو،حكومةإقراضترتيباتمننوع

الملكية.حقالقرضلمقدميكونأنبدون،طويل

منخماصةشركةفيأسهمملكيةنقليرادعندما

المساهمينعلىأولأتعرضأنيجباخر،إلىمالك

منممليل-ويجوز.غيرهمعلىعرضهاقبل،الفعليين

مسؤوليةذاتعامةشركةفيأسهمبيع-الاستثناءات

الشركاتفأسهماخر،شخصإلىنقلهاأو،محدودة

الماليةالأوراقأسواففيوالشراءللبيعقابلة،العامة

المالية.الأوراقسوقانظر:.المفتوحة

.السوقفيالساريالسهمسعرتحددعواملعدةهناك

نموها،وفرص،الشركةمالرأسقيمةالعواملهذهتشمل

الأسهمكلقيمةتنخفضتكادفمثلاعموما.السوقوحالة

حينما،الاقتصاديالركودفتراتفيالصناعيةالشركاتفي

.عامبشكلالشركاتهذهمثلتنهار

والمشتريالبائععنالمعلوماتترسل،أسهمتباععندما

المشتريتسجيليجريحيث،الشركةمكاتبإلى

فيهابالمساهمينمكتملةبقائمةتحتفظشركةفكلالجديد.

عندماالقائمةهذهالشركةتبرزأنوينبغيالمعتمد.بمكتبها

ذلك.منهايطلب

يقررواأنلمديريهايجوزربحا،الشركةتحققعندما

يرونوقد،الشركةأعماللتوسيعالربحهذااستعمال

.كفائدةالمساهمينعلىكلهأومنه،جزءتوزيع

علىوتوزعهالمشويا،الفوائدعنتعلنالعامةوالشركات

السنة.نصفخلالأقساط

فيترغبالتيالشركةتطرحأنهوالإصدار.حق

أسهماأعمالها،لتوسيعإضافىمالرأسعلىالحصول

أسهممنعددشراءفيالحقمساهملكلفيكون.إضافية

السهمسعرعنيقلبسعرمباشرةالشركةمنالإصدارحق

استغلالتقررالتيللشركةيجوزكما.السوقفيالمتداول

تلكتستثمرأنمستقبلا،أعمالهاتوسيعفيأرباحها

إصدارعبارةعليهاتطلقجديدةأسهمبإصدار،الأرباح

بدونالأسهمهذهتمنحع.مجانيةشهاداتأوإضافي

إصدارهامصروفاتوتغطىالفعليينالأسهملحاملىمقابل

.المحتجزةالأرباخمن

أسهمأوأفضليةسنداتالشركاتبعضتصدر

استلامضمانيريدونالذينالمستثمرينلإغراءأفضلية

توزيععندأولويةالسنداتهذهتغطي.بانتظامفوائدهم

الضمفيأيضاالأولويةوتأخذ،الشركةتعلنهاالتيالفوائد

أسهمأرباحوتكونحلها.حالةفيالشركةأصولإلى

يستلمأنقبلتدفعأنوينبغي،محدودةعادةالأفضلية
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سنداتبعضأنعلىشىء.أيالعاديونالمساهمون

المساهمينمعحاملوهافيشارك،مشاركةتعتبرالأفضلية

لأسهمالمدفوعاتبعدتدفعفوائدأيةفى،العاديين

تراكمية.الأخرىألافضليةسنداتوتعتبر.الأفضلية

التالية،السنةتدفعأنيجب،سنةفىتدفعلمالتيفالفوائد

شيء.أيالعاديةالأسهمحاملويستلمأنقبل

حلها،عنيعلنأو،العملعنشركةتتوقفعندما

علىأصولهاصافييقسموالتزاماتها،ديونهاتسويةوبعد

التيالشروطحعسبالتقسيميجريأسهمها.حاملي

الأفضليةأسهملحاملييدفيوعادة.الشركةبهاأنشئت

يقسمأنقبلالاسميةالقيمةأوالدفتريةالقيمةأساسعلى

العادية.الأسهمحامليعلىالمتبقي

وميناءإنجلتراشرقيشمالفىتجاريمركزسددرلالد

سندرلاندمدينةسكانعدديبلغ.صناعيومركز

ومنتجعسندرلاندميناءبهاويوجد.نسمة286)008

.الجديدةواشنطنومدينةوسيبيرنالساحليروكر

تحملالتيللحاوياتتسهيلاتسندرلاندبميناءتوجد

تقعالتيالنفطلصناعةقاعدةتمثلكما،البضائعأنواعجميع

المنطقةفيالصناعاتوتشتمل،الشاطئقبالةبعيدةمصانعها

الملابسوصناعةوالتعدينالهندسيةالصناعاتعلى

فىاسسياراتلصناعةمركزتأسيسمؤخراتمكما،والزجاج

الزينةأنوارتضاءحيثسنوياحتفالبهاويقامسندرلاند.

وسيبيرن.روكرفىالبحرواجهةامتدادعلىكم5مسافة

،للتسوقرئيسيامركراوتعدإبحلترايتمرقيشمالفىتقعشدرلاند

صناعى.ومركزمياءأدهاإلىإضافة

اهـ،138-؟)عبدالهاديبنمحمد،السندي

.السنديأبوالحسنعبدالهاديبنمحمدأم(.726-؟

فيتتهببلدةولدبالتفسير.عالم،محدثحنفى،فقيه

وتلقىبها،واستقرالمنورةالمدينةإلىرحلبها.ونشأالسند

مؤلفاتألف.الشريفالنبويبالحرمدرسعلمائها.عن

نأإلا.الستةالصحاحعلىالستةالحواشيمنها:عدة

مسندعلىحاشية:وله.تتملمالترمذيعلىحاشيته

الهمامبندلكمالالقديرفتحعلىحاشيةأحمد،الإمام

الجوامعجمعشرححاشيةعلىحاشية؟الحنفيالفقهفى

علىحاشية؟البيناتالآياتواسمها،القاسملابن

التنزيلأنوارعلىحاشية،النوويالدينلمحييالأذكار

وغيرها.على،لملاالزهروانيعلىحاشية،للبيضاوي

بالبقيع.ودفنبالمدينةمات

حكمإفريقيزعيمم(.5521-؟)كيتاياتاسدلى

-0421)بينالفترةفيإفريقياغربىفىمالىإمبراطورية

الإقليم.فيالإمبراطورياتوأغنىأكبرمنهاوجع!!أم(552

عندكذلكزالولا،الإمبراطوريةبطلسندياتاأصبح

كانجابادولةحررلأنهإفريقيا،غربفىالمالنكاجماعات

سوماقواتهزمجيشها.تنظجمأعادكماغانا،منالصغيرة

هونجورووسوما-ام235عامكيريانامعركةفىنجورو

لانتصارونتيجةغانا.بإمبراطوريةيعرفماكانحكامآخر

مالي.لإمبراطوريةالأسالركانجاياشكلتسندياتا

وجعلهاأم،235عامبعدنيانيمدينةسندياتابنى

بينتلتهاالتيالأخرىوالعواصمهىوتقع،عاصمته

عبرالتجاريالطريقعلىالذهبومناجمالملحمناجم

مهماتحاريامركزاماليإمبراطوريةوأصبحتالصحراء،

الذهب.إنتاجمناطقعلىسندياتاسيطرأنبعد

دولة.،الإسلاميةماليانظر:

النمو،سريعة،أستراليةشجرةالحريرينالسئدب

ساوثبنيو،المداريةشبهالغاباتفيتنمو،الشكلجميلة

أوراقولهام04إلىارتفاعهاويصلوكوينزلاند.ويلز،

-الصفراءالأزهارمنكتلاتحملوهي.مقسمة،سرخس

طويلة.زهريةعناقيدعلى،البرتقاليباللونالمشوبة

وأ،بنيلونذاتجميلةأخشابالحريريوللسنديان

هذهوتستخدمقاتمةخطوطمع،الصفرةإلىيميلأسمر،

الأشات.صناعةفيالأخشاب

ذاتالسباتاتمننوعا05علىيطلقاسمالسئسفيرية

انظر:للأغافتنتميالتي،الأصلفيالسميكةالأورأق

منويعتبر،الحماةلسانيسمىأنواعهوأحد.المئويالنبات

طوليبيئبالشوكمليئةأوراقولهالشهيرةالمنزليةالنباتات

ينمو.ذهبىأصفرلونالأوراقهذهولأطراف.سم45الورقة

ومدغشقربإفريقياالجافةالمداريةالمناطقفيالسنسفيريةنبات
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لصنعأليافأنواعهابعضأوراقمنوبستخرجأسيا،وجنوبي

والأشرعة.والحبالالاسماكءميدوشباكالأحذية

منلكثيروالأساس،الهنديةاللغاتأقدمالسئسكرلتيه

معظمويقسمها،والهنديةكالأرديةيثةالحدالهندلغات

ء.الشيبعضمتداخلتينتاريخيتينا!رحلتينإلىالمتخصصين

الفيديةالسنسكريتيةمرحلةوهي،الأولىالمرحلةاستمرت

الميلاد،قبلالرابعالقرنإلىعشراسحا!.سالقرنمن

المقدسةالكتبأقدمالفيداإلىيشير!فيديومصطلح

السنسكريتيةمرحلةوهيالثانيةالفترةأما،الهندوسية

الميلادقبلالسادسالقرنمنبدأتأهافإالكلاسيكية

ذلكومنذالميلاديعشرالحاديالقرنن!وإلىوامتدت

ولكنهمالسنسكرشيةيدرسونالهنودالدار!!ونظلالتاريخ

.جديدةأعمالكتابةشمبيستخدموهالم

عائلةإلىالسنسكرشيةاللغةتنتمي.السنسكريتيةاللغة

والألمانيةالإنجليزيةاللغةتضمالتيالهندوأوروبيةاللغات

للغة.انظر:ا.جةوالفارسواللاتينية

وهم،الاريونقامالميلادقبلعشرألى!ادسالقرنفي

الجانبمنالهندبغزو،قديمةهندوأوروبيةلة،يتحدثشعب

التيالفيدويةاسشسكريتيةإلىلغتهموشطورتالغربيالشمالي

قبلالسادسالقرنوفيبالهند.العلياالطبؤكاتلغةصارت

تخاطبلغةبوصفهاالفيديةالسنسكريتيةتدهورتالميلاد

قامالتدهورهذاوبعد.المحليةاللهجاتيجياتد)محلهاوحلت

أصبحاللغةلهذهفصيحشكلبإنشاءإينيباالهندياللغوي

الكتابةنظامإدخالتمولقد.الكلاسيكيةبالسنسكرليشيةيعرف

اسشسكرشية.بالسنسكريتيةالكتابةتطوير،يخالوقتذلكمنذ

وثقافتها.الهندوسيةللديانةكيةالكلاباللغةهي

يتناقلهكانالذيبالمدابدأ.السنسكريتيالأدب

كتابته.منقرونقبلجيلإلىجيلمر!شفوياالناس

التراتيلمنمجموعةهيالفيدامنالأسالرجةوالأجزاء

تاريخويرجعالسامهيتا،وتسمىالهـشدوسعندالمقدسة

أماالميلاد.قبلعشرالحاديالقرنإلىمنهـطماجمعأول

البراهماناتشملفإنهاذلكأعقبتالتيأغيديةاالأعمال

)تمالأبانيشادووالأرانيكا.(.مق085عامتأليفها)تم

الدينيةبالطقوسالبراهماناوتتعلق.م(ق007عامتأليفها

عندالعظمىالمقدسةالقوةوهواليراهما،عنوالتعاليم

لاهوتيةأعمالفهيوالأبانيشادالى!رانيكاأما.الهندوس

شكلعلىالأبانيشادمعظمكتبقولفلى،وفلسفية

وتلميذ.صرلممبينمحادثات

موضوعاتالسنسكريتيةالكلاسيكيةالاداربتتناول

أهممنوالبوراناوالراماياناا!لهابهاراتاوز!دعديدةمتنوعة

.الأعمال

عنطويلتانملحمتانوالرامايانا،المهابهاراتاإن

وهيجيتاالبجافادوفيوأبطالهاالهندوسيةالالهةمغامرات

أرجوناوالمحاربكريشناالإلهيناق!المهابهاراتامنجزء

الرو!.وخلودوالموتالحياةمسائل

كيفعنالهندوسيةالأساطيرمزاعمالبوراناوتتضمن

يتشكلوكيف،دوريةبصورةينتهيوكيف،العالمنشأ

.أخرىمرة

علىأيضاالكلاسيكيةالسنسكرشيةالادابتحتوي

مثلالهندوسيينللكتابملحميةوقصائدمسرحيات

المجموعةالبانتشاتانتراوتعدوكاليداساوبهاساأسفاغوسا

وتشتمل،السنسكرشيةفيالأممطوريةللحكاياتالرئيسية

علىالكلاسيكيةالسنسكريتيةفىالأخرىالأعمال

علمفيموضوعاتعلىتحتويحيثعلميةكتابات

والشعر.والطبوالحسابوالنحوالفلك

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ملحمة،تاالمهابهاراراماياناالأبانيشاد

لهندومميةاالفيداجيتابجافاد

لعة،يةلهنداحيةلمسراةيصرأ،حبتا

غربيوسطفيكبيروتجاريصناعيمركزسئسئاتي

نسمة،436!.4.سكانهاعدديبلغ.المتحدةالولايات

نسمة.013.1و324الحضريةمنطقتهاالسكانمجموع

الصابونصناعةفيالعالممستوىعلىرائدةمدينةوهي

إنتاجاالمتحدةالولاياتمدنأكثروهي.اللعبوورق

منالغربيالجنوبمنطقةفىأوهايونهرعلىتقع.للالات

أوهايو.ولاية

المنطقةمساحةوتغطي2،كم502سنسناتيمساحة

الولاياتإلىوتمتد2،كم861.5لسنسناتيالحضرية

يسمىمنبسطسهلوهناك.وكنتاكيإنديانافيالمجاورة

الحدمن،سنسناتيداخلالشمالإلىيمتدالحوص،

للأعمالالرئيسيةالمنطقةعليهتوجدأوهايو،لنهرالأمامي

الأحياءمنوعدد،الصناعيةالقطاعاتوبعض،والتجارة

.جهاتثلاثمنبالحوضالجبالوتحيط،القديمةالسكنية

متريطنمليون14يبلغبماسنسناتيميناءيتعامل

.حجريفحمهيالبضائعمعظمسنويا.الحمولةمن

مطارالتجاريةالجويةالخطوطمنكثيريستخدم

اكم6مسافةعلىيقعالذيالكبير،الدولىسنسناتي

المدينة.خار!

يظهرالفقريالعمودفيعيبالمشثو!السئسئلأ

الشوكىالحبلالفقريالعموديطوف.الولادةعند

عدةتنمولاالحادةالمشقوقةالسنسنةحالاتوفي.ويحميه



بالحبلتحيطأنتستطجعلاولذلكتماما،فقريةعظام

عبرالشوكيالحبلمنجزءفيتدلى،بالكاملالشوكي

ظهرفىورمعنهينتجعمما،الفقريالعمودفيالناتجةالفجوة

كاملغيرالفقريالعمودمنالجزءهذاويبقى.المريض

منالسفليبالجزءتربطهالتيالأعصابوكذلكالنمو

بريطانياخاصةالغربيةالدولفيشائعةالحالةهذه.الجسم

المتعسرةالولادةحالاتذلكعلىوالدليل.وأيرلندا

حالاتوكذلكالولادةحديثيالأطفالبينوالوفيات

.الحادةالمعوقين

مرضأسبابأيق!تاوجهعلىالأطباءيعرفولا

أنهغيرلعلاجها.يتوصلواا3أنهمكما،المشقوقةالسنسنة

نأالمرضىمنالكثيراستطاعالمناسبالطبيبالعلاج

منتجة.مستقلةحياةيعيشوا

شدتهافىتختلفإعاقاتالمشقوقةالسنسنةوتشكل

الجزءفيالإحساسلديهمينعدمالناسفهؤلاء.المرضىبن

وظائصعلىالسيطرةولايصتطيعونالجسممنالسفلى

أيضامنهموالكثير.الأرجلشللويعانونوالمثانةالمعدة

زيادةعننابخالرأسفيتضخموهو،الرأسموهيعانون

عقلياتخلفاذلكيسببوقد.الشوكىالدماغيالسائلفى

الشوكى.الدماغيالسائلانظر:.والمتوسطالخفيفبين

لمواجهةتقنياتعدةالمشقوقةالسنسنةعلاجويتطلب

وحمايةلتغطيةجراحةعمليمكن.بالحالةالمرتبطةالمشاكل

فىالتحكميمكنكماالظهر.أسفلفىالبارزةالأنسجة

الجراحيستطيعإذ؟جراحيةبعمليةالشوكيالدماغيالسائل

فىتجاولفوهي،الدماغيةالشعبفىأنبولايدخلأن

السائلينساب.الشوكيالدماغيالسائلفيهايتجمعالدماغ

فجواتإلىالدماغمنالزائفةالفتحةهذهطريقعنالزائد

.أذىأيدونامتصاصهيمكنحيثالأخرىالجسم

بدونالمشيعلىالمرضىمنالكثيرالطبيعيالعلاجويساعد

يعانونالذينالمرضىأنغير.أربطةأوع!صازاتمساعدة

متحركة.كراسيفيبقائهممنبدلاالشديدالشلل

ال!شجارمنمجموعةعلىيطلقاسماول

ينمو.الريشتشبهأوراقلهاالتيوالأعشابوالشجيرات

أشجارويشبه،والمداريةالدافئةالأراضيفىألحماساالسنط

منبسطة،قرونفيالثمارأوالبذوروتتكون.العربيالصمغ

وأقانيةبنفسجيةأوورديةأوبيضاءالأزهاروألوان

وإفريقياآسياأنحاءشتىفيالسنطأضعجاروتنمو.أرجوانية

الولاياتأجزاءوبعضوالمكسيكوالكاريبيوأستراليا

للمس،الشديدةبالحساسيةبعضهاويتميز.المتحدة

فيحميهالمسها.بمجردالحساسالنباتأوراقفتنكمعش

.الغزيرةالأمطارتسببهاقدالتيالأضرارمنذلك

الأحواءفىعامةالمسطويسمو.الريمقتمتسهوأزهارأوراقلهالسنط

الدا!ئة.

عدىيطدقاسم،الكاذبةالأكاسياأوالكادبالسئط

وأربعة.الشماليةأمريكاالأصليموطنهنباتمننوعا02

الأنواعأما.فواحةأزهارذاتظلأشجارالأنوأعهذهمن

فيالأشجارهذهطولويبلغ.شجيراتفهيالأخرىا

.م25حواليال!حيانبعض

المتحدةالولاياتفىال!صاذبالسنطأنواعأشهرمن

العادية.الأكاسياأوالأسودالكاذبالسنطالأمريكية

شرقأنحاءفيبكثرةالحجممتوسطةالأشجارهذهوتنمو

أنواعأكثرمنأنهاكماكندا،وجنوبالمتحدةالولايات

أوروبا.فىزراعتهاتنتشرالتيالشماليةأمريكاأشجار

مثل،بالأشواكالأسودالكاذبالسنطأغصانوتمتلئ

للزرقة،مائلةحضراءأوراقلهاالأسودال!ذبالسنطشجرة

أوراقها.وكذلكساموقلفها.العطرةالأرهارمنمتدليةوعماقيد
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مركةورن

لاصئميملمترلم

يدالخححرةت!،ط

الاء،اصيهروا

الظل.أشجارمنمعرو!نوعالأسودالكاذبالسنط

هيئةفيالعطرةالبيضاءأزهارهاشدلى.كما،الأنواعمعظم

،اللونبنيةطويلةقرنةالكاذبالسنطلثجرةوثمرةعناقيد.

ولهذه.بالصمغمغطاةبذرةعشرةاثنتاأيحوابها،لامعة

الزرقة،إلىمائلأخضرلونذات،مركبةأوراقالأشجار

كذلك.سامةوأوراقها!مقلفهاأنكما

أما.الجيدةالتربةفيسريعانمواالكاذب3السنطينمو

الأشجاربقتلالثقابةالحشراتفتقوم،الضعينثةالتربةفي

هي،أخرىمعاديةحشرةتستيمكما.صغيرةوهى

الأصفر،اللونإلىالأوراقتحيلأنالأوراقمقوضط

الصقيع.أولحلولذبلتسقطوتجعلها

إنهاحيث،تجاريةأهميةالكاذبالسنطولأخشاب

عندتنتفخولا،طويلةلفترةجيدةحالةفمبوتبقى،صلبة

الكاذبالسنطأشجاروتستخدم.ضئيلبقدرإلاابتلالها

خشبأو،السياجقوائممنالجيدةالأنواعصناعةفي

المناجم.فيالىمشخدمالخامالصناعة

الأكاسيا.:أيضاانظر

صوتاتصدروتريةموسيقيةالةالقانونأوالسئطور

الجماعية.الأغانيتأديةفيعادة-شتخدمجميلا،رقيقا

وأوترانولها!لطروقالسنطورالسنطور،مز،نوعانوهناك

خشبيةمطرقةالعازفويستخدم،م!ختلفةبأطوالأكثر

مسط!ح،بشكلمشدودةالأوتاروهذه،العزفأثناءمنحنية

وضلعينمتوأزيينضلعينذيصندوقفىموضوعةوهي

متوازيين.غير

أيضاعليهويطلقالمتحركالسنطورهوالثانيوالنوع

اسشطورهذاويتخذ،الأبلاشيالسنطورأوالجبلسنطور

وأقرطمنالمتدليةالجوهرةأو،الزجاجيةالساعةشكل

درجةعلىويسيطر،واحدةبيدالأوتارالعازفوينقرعقد.

عادةو!مالأوتار،علىالثانيةبيدهالضغططريقعنالنغم

،العازفحضنمنبالقربالسنطوروضعللعرفووفقا

عنقحولرباطبوساطةيعلقأنأيضاالممكنومن

طاولة.علىيوضعأو،العازف

العربيةالجزيرةشبهفيإماالمطروقالسنطوراخترعوقد

تطوراتوادخلت.عامء،...نحومنذإيرانفىأو

خلالالمتحدةالولاياتفيالمتحركالسنطورعلىكثيرة

الأوروبيونالمهاجرونأحضرهأنبعدعشر،التاسعالقرن

عبرالنطاقواسعشعبياإقبالأالسنطوروحازأمريكا.إلى

فيازدهرتالتىالأمريكيةالجماعيةالموسيقىحركة

العشرين.القرنمنالستينيات

صندوقمنأساساتتكونوتريةموسيقيةآدةالسئطير

وشمأكثر،أووترا32طولياعليهمثبتمنبسطخشبي

الأوتاروتقوم.عليهالعزفعندمنضدةعلىالسنطجروضع

الرئيسيالصوتأواللحنبعزفللعازفالأقربالخمسة

يؤديالذيالمصاحببالدورالباقيةالأوتارتقومحينفي

الرئيسي.الصوتتقويةإلى

أوتاربمداعبةالعازفويقوم

عزفبريشةالرئيسىاللحن

وضعهايتمالشكلحلقية

وتقوماليمنىاليدإبهامفى

السبابةإصبعأنامل

بالنقروالخنصروالوسطى

تقومحينفيالأوتار،على

بالضغطاليسرىاليدأنامل

الرئيسىالصوتأوتارعلى

ذاتلوحةخلالمن

درجةلاختياربارزةمفاتيح

السنطير.النغم

السطورهـشاكالسنطور.أنواع

بالأصابع(يعز-ف)الذيالمطروق

أماأوتار.4ثلاءأوأربعةله

يعزفالديالمتحركالسنطور

أكثرأووترانفلهبالنقر،عليه

الأوتاروتشد.مختلفةولأطوال

شبهشممللهصندوقعلى

هذهعلىالعاز!ويدق.منحرف

مقوسة.خشب!4بريشةالأوتار

ل!*6؟.."

ئئي-لأخى!*يرجما!؟!ؤجميمح!كل+ى،*ع3س؟ييم

سشووإ+غ!بربرغ؟*يزى!بمئه!قي!-؟كروءجص؟رثلا!+ء؟!!

المطووئالسشورفيغ7ىء!ع*/كا

بالطرقيأ)يعزون3

كالأ؟؟7كأ3ئرلاكا!يلأ!دلإلأ

3س3؟ئن،،؟!!!؟بر

-ية.لابرفي4ءلا!المسحرالسنطور

ع؟يالنقرأفأ
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الميناء.ع!تطلجميلةخلميةالحتماهقةإىالا!!ت!صآميا.شرقىحو!موالئألشطيعشهـ!!الديالميماءحولشيدتسنغافورةمدينة

سنغافورةجمهورية

وتقعآمميا.شرجمماجنوبفيصغيرةدولةسئغا!ورة

بحريلتقيحيثالملايو،جزيرةلشبهالجنوليالطرفعند

كمأ04مسافةعلىوتقع.الهنديبالمحيطالجنوبيالصين

منوأكثركبيرةجزيرةمنتتكونالامشواء.خطشمالي

التيالكبيرةالجزيرةمساحةوتبلغ.صغيرةجزيرة05

كم24طولها.2كم573سنغافورةباسمأيضاتعرف

مساحتهافتبلغالجزرالصغيرةأما.كم23لهاعرضوأقصى

آهلغيرتقريباالجزرهذهنصف.2كم52مجتمعة

للاستجماممراكزلتكونالجزرطورتوقد.بالسكان

والسياحة.

وقد.ا!لدينة-الدولةانظر:.مدينة-دولةسنغافورةتعد

ومظاهرالمبانيفانتشرتتقريبا،لمشغافورةكلتمدينتم

مزدحمامركزا!شغافورةوتعد.المتنزهاتمثلالمدنية

مركزويقع.والماليةوالتجارية،الصناعيةللأنشطةوحيويا

،سنغافورةجزيرةفيللمدينةالرئيسيوالإدارةالأعمال

أرصفةومستودعاتفوقالحديثةالمبانيترتفعحيث

الصورالصينيينلعضويحد،سحعافورة!عكادأعلبيمتلودالصييود

السابع.الشصممهرحانللاحتمالالملولةوالتمايل



موجزةحقائق

.فورةسنغا:صمةلعاا

والتاميلية،والماليزية،والإنجليزية،أ!همينيةا:الرسميةاللغات

مشغافورة.ص!هورية:الرسميالاسم

نسمة2)2/803،،سنغافورة:مدينةاكبر

!سر

+لم".لتموقءالقواالشجاعةءلى
لرمرلا!د.المومىالسعار

جزيرةحمسينمنوأكثركبيرةجريرةمن"كافورةتتكون:السطح

الملايو.جزيرةشبهمنالجنوبيالطرفعمدجعجعهاتقعصغيرة

الحنوب.سوإلدونيسيا،الشمالجهةمنء،ليزياجيرانها،أقرب

2.كم618مسا-ختهاتبلغ:ا!لساحة

الغربإلىالشرقمنسنغافورةحزيرةعلىمسا!ءأقصىتبلغ

كم.32الجنوبإلىالصمالومن،كم24

وأدنى.تيماهمرتفعاتوهىأم77لهاارتماعأقصى:الارتفاع

ورلئالبحر.مستوى،ارتفاع

.م72الحرارةدرجةمتوسطيبلغ.العاممدارشلمىرطبحار:المناخ

برلمانية.جمهورية:الحكومةنوع

الوزراء.مجلصويعاونهالوزراءئي!!:التنفيذيالرئيس

عضوا81سيتكونواحدمجلسدوبرلمان:التشريعيالمجلس

الشعب.ينتخبههم

877.2،،،0،م6991عاملتقديرطبقاالىممانعدد:السكان

طبقاسممة..115507.2:أم99"عاملإ-خصايةطبقا.نسمة

نسمة..000699/2م:2".اعامللمتوقع

2./كمنسمة568/4السكانيةالكثافة-ئلغ:السكانيةالكثافة

%ا..بسمبةالمدنفي:التوزيع

ماليزيود،%51،صينيون75%:الريشةوالقوميةالعرقيةالمجموعات

.نبيووروأ%2،ننيوضاكصبا-هود7%

341فورةسنغا

تقليدية،صينيةدياناتومعتنقوبوذيون%45:الرئيسيةالديانات

.هندوس%4،نصارى%31،مسلمون81%

الرئيسيةالمنتجاتالاكعصاد:

وزراعة،البيضوإنتاج،والدواجنالخنازير،تربية:الزراعة

والأركيد.والفاكهة،الخضراوات

الحاسوبأحهزةمثلوالإلكترونيةالكصبائيةالأدوات:الصناعة

والمرئية،السمعيةوالأحهزة،الاتصالاتوأجهزةومكولاتها،

،والآلات،النفطةوالمنتجاتو!!حلاحها،السعنوبناء

الأخشابومنتحات،ألمحفوظةوالمشروباتوالأغذية،والملابس

.والمطماط

النقود.:انظر،الصمغرىالوحدةلمعرفة.السنغا!ؤريالدولار:العملة

عامفىالإجماليالوطنىالنابخمجموع:الإجماليالوطنيالنابخ

منالفرددخل.أمريكيدولار،57"""،.""،...أم399

أمريكي.دولارأ.8957م3991عامالإجماليالوطنيالنابخ

الكهرلائيةالأجهزةالتصدير:منتجاتاهم:الخارجيةالتجارة

البضائع.يمةوالملابسوالالات،النفطومنتجاتوالإلكترونية

أهم.أمريكيدولار.00147.62"،.""تبلغوالخدمات

الاجهزةوقمابمياروالآلات،الخامالمفطالملستوردةاللنتجات

والخدماتالمستوردةالبضائعقيمة.والأغذيةوالإلكترونيةالكصبائية

أمريكى.ولارد56296!،...،...تبلغ

المتحدةوالولايات،الأوروبيألاتحاد:التجاريالتبادلدولأهم

.بانلياوا،وماليزيا،لأمريكيةا

المسجد.فيللكباردينيةفصول

كوتجص!نهئئيرتج

لا!ئيا-ءص

ابزء!!بر3!كا،بزبر!!ص!؟ورعلإع

!اىضيزلإاكا؟زرءئر!ص"3كا؟3!بنص

لايركازرئنزر!!؟بميه!؟.)أ!بمؤيمإءأ؟سور!اصورزرقي"!4

!1كا!+.إ-+-:*برزركابربربرىيخ!!

(!ءشمايابر!

،!ا63.سرياأ*

ص-أ-؟ء*سلهوأش

،لىص!!

ألهئديالمحي!أ

)ء-15

جلوبى--صكا*-!-*س---كا-ء-(----

ا

!-إلسهلصمسبىممو

للزب
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المجلسمقرالبرلمانمبنى

لسنغافورةالتشريعي

12منيتكودالدي

عضوا.

آ!ميا،لغرقىلجنوبالرئيسيالميناءسنغافورةتعتبرالميناء.

السفن.حمولةحيثمنالعالمفينشاطاالموانئوأكثر

شمعبهاويتمتعآمسيا.فيازدهاراالدولأكثرمنوهي

والتعليمية،،الصحيةالخدماتمجالفيعالبمستوى

.والمواصلات،وال!سكان

الحكمنظام

عددواحد،مجلسذيلرلمانذات،جمهوريةسنغافورة

ويتوأالدوأ،.قوان!تبتشريعويقومعضوا،81أعضائه

رئيسأما.الدولةأمورإدارة،والحكومةالوزراءرئيس

عاممنواعتبارا،محدودةفعليةبسلطاتفيتمتعالجمهورية

ولمدةالشعبطريقعنالجمهوريةرئيسانتخب،أم139

مإلوزراء.الوزراءرئيس،الحكومةإدارةويتولى.لشواتأرلغ

أعضاءلاختيارسنواتخمسكلالبرلمانيةالانتخاباتوتحري

التصويت.فىالحقعاما12بلغمواطنولكل.البرلمان

ومحكمةالعلياالمحكمةمنتتكونبسنعافورةالعالىالقفاءدار

الجنائي.الاستئنا!ومحكمةالاستئسا!

أكبرالشعبيالعملحزبيعد.السياسيةالأحزاب

عامالحكمتولىوقد.سنغافورةفيالسياسيةالأحزاب

ما689عاممنالبرلمانمقاعدبجميعواحتفظأم،959

الحزبهذافازام819عامومنذ.أم819عامإلى

اخرسياسياحزباعشرينهناكأنبيدالمقاعدبأغلب

البلاد.فىمسجلا

العافيالقضاءخلالمنالعدالةتتحقق.المحاكم

والجزئية.المحليةالمحاكمذأسكفىبماالابتدائيةوالمحاك!ا

ثمانيةالوزراء،رئيساستشارةبعدالجمهوريةرئيسويع!!

أحليا.االمحكمةفيقضاة

سنغافورةفيالمسلحةالقواتتضم.المسلحةالقوات

والبحريةالبريةالقواتبينموزعينفرد000/55حوالى

جنوديخدمونآخرينفرد002).00وهناك.والجوية

الثامنةالعمرمنيبلغشابكلعلىوينبغي.احتياطي

الجنولي،الصينولحرالساحليةالمياه!يالجريةلملاحدوريات

لصواريح.مزودةحرليةروارقسفسهوتصم
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لمدةالمسلحةالقواتفيالعسكريةالخدمةيؤديأنعشرة

.العامونصفوعامينعاميزابينتتراوص!

شعوبدرابطةسنغافورةتنتمي.الدوليةالعلاقات

وإندونيسيابرونايأيضاتضموالتيا!ميا،شرقىجنوب

جنوبشعوبرابطةانظر:وتايلاند.والفلبرق،وماليزيا

اسيا.شرقي

السكان

بنحوام،699مشةسنغافورةسكانعددقدر

الكثافةذاتالدولمنوهي.زسمة2.؟877...

السكانيةالكثافةتبلغحيث،العالمفي4العايىالسكانية

النمومعدلوبا،المربعمترالكيلوفىنسمة568.4

هذهوتعتبر%،9.1الثمانينياتنهايةفي!السنويالسكانى

الأربعينياتفيعليهكانتمماب!!رأقلالزيادة

كانتعندما،الميلاديالعشرينالقرنمن،والخمسينيات

النسبأعلىمنوهى،%4تتعدىإسنويةاالمواليدنسبة

عامبدأتالتىالنسلتنطمحملةكا،نتوقد.بالعالم

منأقلإلىالمواليدمعدلوانخفض،للغايةفعالة،ام069

إنجابعلىالعائلاتحالياالحكومةإتشجعأ.الوفياتمعدل

منالثمانينياتنهايةوفى.الحالتيعسرإذاطفلينمنأكثر

عنأعمارهمتقلمننسبةبلغت،الميلاديالعشرينالقرن

.للسكانالكلىالعددهـ!23%عاما15

منقدمواالذينالمهاجرينمنسنغافورةسكار،معظم

عشرالتاسعالقرنفيوالهندوإندونيسيا،وماليزيا،،الصين

منأكثرالصينيونويمثل.الميلاديينشرينالكلالقرنوبداية

،%أ5حواليفيمثلونالماليزيونأما.السكانمن%75

أصلمنأساسافينحدرونالباقونأهـأ7%.والهنود

هي:رسميةلغاتأربعوهناك.آمسيويأوروبىأيأوراسي

وتعتبر.ميليةوالتا،والماليزية(ندرين)الماوالصبضية،الإنجليزية

الإنجليزيةاللغةأما.البلادفيالقوميةاللغة،الماليزيةاللغة

فىالرئيسيةواللغةالحكوميةللمكاتباتالرسصجمةاللغةفهي

باللغاتاليوميةالصحفوتصدر.والكلياتالمدارس

باللغاتوالتلفازبالإذاعةبرامجتبثكما.الرسميةالأربع

لأربع.ا

يساهمالذيبالدورالسنغافوريةالحكومةتعت!لى.الدين

الدولةلسكانوالاقتصاديةالاجتماعيةالىسيةفيالدينبه

عنالحربالتعبيروتسفالحكومة.المت!!ددةالأديانذات

تمارسالتيالدياناتأما.الدينيةوال!صباداتالمعتقدات

(السكانمن%18حوالى)ويعتنقها*سلاما:فهىشعائرها

والهندوسية.،والطاوية،والبوديةوالنصرانية

حصالذيسنغافورةفيالوحيدألىيناوالإسلام

الإسلاميالمجلسهوبرلمانيبقانونص!وضخاصبمجلس

.أم839أهـ،404عامأنشئالنعيممسجد

الإسلاميةالمبانيعلىبالإشرافيقومالذيالسنغافوري

ويستشيرهاالعليا،الدينيةالسلطةوهو.الأوقافوأموال

الإسلامي.بالدينالمتعلقةالأمورفيالجمهوريةرئيس

،الزكاةجمعللمجلسالأساسيةالأعمالومن

المدارسوتسجيل،الحجشؤونوإدارة،الأوقافوإدارة

،الفتوىلجنةطريقعنالفتاوىوإصدار،الإسلامية

سنغافورةفيالحديثةللمساجدالمعتادةالأنشطة

الدينيةالأنشطة

اليومية.الصلوات

والتراويح.الجمعةصلاة

العيدين.صلاة

.الزكاةحمع

الكريم.القرآنتلاوةمسابقة

التعليميةالأنشطة

.الأطمالرياض

والكمار.للصغاردينيةفصول

الجنارة.تحهيزحولدورات

الحح.مناسكعندورات

دينية.محاضرات

الخيريةالأنشطة

الإسلامية.الأسرةعنتوحيهيةدورات

.رمضانفيللإفطارمجانيةوجماتتوفير

ومحلية.أحنبيةإسلاميةوفودزيارات

.الأمواللجمعخيريةأنشطة

وعيرها.والسحايرالخدراتأضرارعنمعارض
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ام(.089أهـ،104)سنغافورةفىالنورمسجد

للمسلمينالمتاحةالخدماتوتنسيقالمساجد،وإدارة

الجدد.

قديمامسجدا72منهامسجدا،08سنغافورةفي

تجمعالتيلالتبرعاتالمساجدوتبنى.جديدةمساجدوثمانية

يتبرعحيثالمساجد،بناءصندوقخطةتحتالمسلمينمن

وكالةوتقوم،الأقلعلىسنغافوريبدولارعام!!مسلمكل

.الصندوقإلىوتسليمهاالتبرعاتبجمعحكومية

مشغافورةسكانمن%09حوالييستطيع.التعليم

فىالنمسبأعلىمنالنسبةهذهوتعد،والكتابةالقراءة

سنمنبالمدارسالأطفالويلتحق.اسياشرقيجنوب

.عشرةالسادسةسنحتىمنهمكثيرويستمرالسادسة

الابتدائيبالتعليمسنغافورةمواطنيمنويتمئالأطفال

.سنواتسقلمدةالمجاني

الأخرىالرسميةاللغاتإحدىأيضاالأطفاليدرس

العالىالتعليمكلياتوتضم.الإنجليزيةاللغةإلىبالإضافة

وعدةالتكنولوجيةنانيانغوجامعة،الوطنيةسنغافورةجامعة

الفني.التعليمفيمتخصصةفنيةمعاهد

سنغافورةفىالعرقيةالجماعاتاختلافأدى.ا!للابس

السكانمعظمويرتديالبلاد.فىالثقافاتتعددإلى

يفضلونوالماليز!نالهنودبعضأنإلاالغربيةالملابس

الوطني.زيهمارتداء

المدينة

الحيفىسكنيةمتاجرببناءالسكانقام.الإسكان

هذهبنيتوقد.الأخرىالعرقيةالمناطقوبعضالصينى

وضيقةطويلةقطعفوقطابقينمنغالباتتكونالتيالمباني

هناومن.متجراالأر!يالطابقويتخذ،الأراضيمن

بواجهةالمتجرويط!.السكنيةالمتاجرتسميتهاجاءت

الخلفإلىفيمتد،المبنىباقيأما.الشارععلىضيقة

منالعديد.للتخزينويستخدمم،65إلىتصلقدلمسافة

.اليومحتىقائمامازالالسكنيةالمتاجرتلك

هيئةسنغافورةحكومةأنشأتام،069عامفى

التكلفةمنخفضةشعبيةمساكنلتوفير،والتنميةالإسكان

بوسطالفقيرةاليدوضعمساكنفيالمقيمينللسكان

سكنيةمدنفيالجديدةالمساكنهذهأقيمتوقد.المدينة
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علىكليفوردمركز

البحريةالواجهة

.فورةلسنغا

يأالمجاوراتمفهوموفقوصممتلمرتفعة21بمبانيهاتميزت

الأوروبيةالدولبعضفيأقيمتالتيطةالجدليالمدنمثل

مجاورةكلفيويقيم.العشرينالقرنمنالخمسينياتفي

مدينةكلوتضم.عائلة)00.5-000.1منسكنية

.الأطفالوملاعبوالمتاجروالأسواقالمدارسسكنية

العم!!ومناطقالسكنيةالمدنهذهبينالر-خلةوتستغرق

دقيقة.03حوالىالمدينةوس!فيالرئيسية

تقلبتكلفةشعبيةمساكنبناءفيسضغافورةاستمرت

الجديدةالمدنوتتميز.الخاصةللمساكنالسوؤاسعرعن

الشققبنيتفقد،أفضلبإمكاناتذلكبع!-أنشئتالتي

أفضل.بناءومواد،أر!ثمستوىعلى

تجاريامركزاليكونسنغافورةوسطتطويرإعادةتمولقد

المركزيةالمنطقةوتعرف.الفقيرةالأحياءمنالتخلصوتم

بمخازفهطالميناءمنطقةوتق!.الذهبيالحذاءباسممحليا

التعسوقمنطقةأما.المدينةوسطمنبالقربوأرصفتها

المبانيتشاهدكما.منفصلمكانفيفهي،والفنادق

فىالفاخرةوالشققالتجاريةوالمجمعاتالشاهقةالإدارية

الأنشطةالمدينةفيتقامماوكثيرا.المدينةوسطأنحاءجميع

الموسيقية،والحفلاتوالباليهالمسرحعروضمثل،الثقافية

وايابخ.انظر:.واسعةبشهرةالتقليديوايابخمسرحويتمتع

الرئيسيةالصناعاتمنكثيرانتقلت.الصناعيةالمناطق

الساحلعلىتقع،كبيرةصناعيةمنطقةوهى،جورونغإلى

التيالمياهأنايبخطوط

هـاليزيامنالمياهتنقل

.سنغافورةإلى
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وأماكنأصغرصناعيةمناطقتوجدكما،الغربيالجنوبى

المحيطةالضواحيفىوالمكاتبللأبحاثمخصصة

.فورةبسنغا

السطح

مستوىمنبالقربسنغافورةجزيرةأراضيمعظمتقع

حيثنقطةأعلىهيلتيمابوكيتقمةوتعتبرالبحر.لمسطح

غيرتوقدالبحر.سطحفوت،ام77ارتفاعهايبلغ

استغلاأ!تمفقد.الأراضيطبيعةمنالبشريةالانشطة

%04وخصصتأطبناء.أعليةاالمعساحةمن5%0حوالي

والقواعدوالمحاجر،الحدائقمثلالمفتوحةللمناطق

غيروالأراضى،أبحيراتواوالأنهار،،العسكرية

مساحةمنفقط%2سوىيخصصولم.المستخدمة

منكثيريستخدمحيثللزراعةمشغافورةفيالأراضي

هىوالمائيهالزراعةمثلالمتقدمةالتقنيةالطرقالفلاحين

شيادةوذطثتربةدونكيميائيةمحاليلفيالنباتاتزراعة

الغذائط.اللإنتاخ

فىالنباتيةالحياةتغيرت.والحيواناتالنبماتات

كانتوقد.البشريةالمستوطناتإقامةبسببسنغافورة

الجزيرةمناطة!أغلبتغطىالماضىفىالطبيعيةالغابات

عندماأخاباتاهذهأشجارمعظمقطعتمأنهإلا،الرئيسية

.مزدهرةتجاريةبريطانيةمستعمرةسنغافورةأصبحت

محاصيلزراعةأجلمنأولأالأشجاراقتلاعتموقد

نباتوهووالجامبيروالفلفل،والقرنفل،الطيبجوزة

بدأتلاحقوقتوفى.الصباغةفىيستخدممداري

اختفاءإلىهذاأدىوقدالهند.وجوزالمطاطزراعة

توجدول!ش.النم!وآكلالبريوالخنزيرالببرحيوانات

أماوالزباد.والسنجابكالقردأضديياتابعض

بالإضافةهذاوالكوبراوالأصلةالورلفمنها،الزواحف

الطيور.بعضإلى

وشميزالاستواءخطمنبالقربسنغافورةتقع.المناخ

،للحرارةاسشويالمعدلويبلغ.والرطوبةبالحرارةمناخها

تتعدىماونادرأالجو،يلطفالبحرنسيمأنإلام27

سقوطمتوسطويبلغ.م431أضهاراأثناءفيالحرارةدرجة

الرياحوتتحكم،ملم00422حوالىلمشوياالأمطار

مواالشهورأكثرتكونحيث،العامفصولفىالموسمية

الموسميةالرياحتهبعندمامارسحتىنوفمبرمن

فصلويبدأ.الموسميةالرياحانظر:.الشرقيةأجةالشما

الرياحتهبعندماأكتوبرشوحتىيوليوشهرمنالجفاف

عادةالرعديةالعواصفوتهب.الشرقيةالجنوبيةالموسمية

الموسمية.الرياحهبوبأوقاتبينتقعأشتيالشهورفي

الاقتصاد

فقبلالتطور.منعاليةبدرجةسنغافورةاقتصاديتميز

تجارية،دولةسنغافورةكانتالشرينالقرنمنالستينيات

تنوعاأكثروأصبحالاقتصادتطورالوقتذلكمنذأنهإلا

وملتقىمهما،وتجارياماليامركزاسنغافورةوأصبحت

.كبيرةأهميةللسياحةأنكما.المواصلاتلطرق

سنوياالإجماليالوطيالنابخمنأصفردادخليبلغ

الفرددخلويعد.أمريكيدولار)89517حوالي

فىالناسوتحمتعاسيا.فيالمعدلاتأعلىمنالسنوي

الاجتماعية.والرعاية،المعيشةمنمرتفعبمستوىسنغافورة

مستشفىفيوسريرشخصا،837لكلطبيبفهناك

شخصا.926لكلحكومي

نأإلا،قليلةلسنغافورةالطبيعيةالمواردكانتولئن

سنغافورةفيالبطالةمعدلويعد.مواردهاأهمهوشعبها

"أثبمالم،ا!برى!لمبجو*لإا!ص6!(ص

ص!االحكارر!-سخخح!ملمألمممرإرحرحمحلمسس.ابرأ3؟لجويم---!لا،لس!ح!لحر!صعاص؟كلابصرحمطةوورف صءصصلأ،!/6*---!!/3لدلصبظ1-

كملدداسء؟كزنالبرإى-ص!-برحىلمبر!يرنشا!ي!ترزت!؟صلأج!!السماسمةالخريطة

!وو-"-اتشبور-لمجملإ-4+يمص،لبر-موسكر-أ..ص-ح!مطاممل؟لص

معهد!ئلأ.ي!ا"77+افمأ-8/!يرء-.يق.لأيإبىصةلار-ح!!اء،--

)ألم!!كولهيولم.2-..:.ء.أادوليةالحدود-

-!/خال!2صرخص-الشرقىولالساالحديمةطريقالمديلةحدود......- شما!لييمممةل!حم!!ض(4الو

حلا33حثن-ثجح!

ة.)؟أ5سنغافو

اجرلحط!أححتئشاحألرأيرللالحاه .؟21الطرقحم!-

---------------------!ت!لؤش!تتؤسصإرحاورحو--بمؤ*----ورلأض!!ا!1--صص
--قي.----كاأ-ص!،صوو!روالحدلدلةالسكك

3.رأهخعبوكومجزيرةص!!7ألعاصمةا!

سامكاولرةلأحا

2*بلدةاومديحة. 3س!لأحبرلأ

،صيواجمو-حزيرهءصءعكا"أحر!%لدونلاس!صحدلدة !!?ى"للدة5
سء!؟/+!هحزس!صلهـمي!ابرط?،4كا"كاسى015أ!ر!يذاالبحرسطعكوقالارتالاع3،

ميلا0335ءا1022ء501

ع05015102520335045405الدوليهالحدودثيمرحغاليستالخريطةهذه
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*،3!ىبم

4-سخ33ع87!1،لأ

مشتلفيينموالأركيد

تقوم.بمالدا!بتجاري

بئ!مديرمشغافورةمشاتل

أهـشرالياإلىالمشجات

وال!لاياتدباوالياوأوروبا

3+شلألأ3د7!-عكالأبمخلاسكا،ل!.المتحدة

،-!،ءى!ض؟؟!،!لالأ!؟لا!لأزريشلأ!؟؟ير!!؟؟+كا+؟\كألاىضع،كاير؟!؟؟ءد

ء؟-ءصءىكا،-ء!ع؟زرشبربز؟!!ق-،!غ!خكا!،!!ء،3ء-ع+

(!ء!"!كاص!ع!!لحبزربنكاءكاج3كأرز!؟"فيءلأض+كالا!4برغ،7صغكا+ى؟كاحثح

؟ء4ص33?!لالا،،4؟ئم!!ئم!

لمناطقوالتوزيعللتخزينمركزأنهكما،البضائعتصديرمن%28حواليويعمل.%2حواليبرلغإذمنخفضا

.الهادئوالمحيطأمميافي%22و،التجارةفي%23و،التصنيعفيالعاملةالقوة

الأكثرالطنيةالحمولةحيثمنسنغافورةميناءويعد،والشخصيةالاجتماعيةوالخدماتالمجتصلحخدمات

التجاريين،سنغافورةشركاءأهمومن.العالمفىازدحاما.والاتصالاتوالتخزين،النق!في%أو.

وماليزيا،،واليابان،المشتركةالأوروبيةالسوقدولمركزاأصبحتمنذسنغافورةأقتصادي!ضمد.التجارة

صنوفاسنغافورةوتستورد.الأمريكيةالمتحدةوالولاياتميناءأما.التجارةعلىالميلاديعضرالتاسعالقرنفيتجاريا

وأالإلكترونيةالسلعتتضمنالبضائعمنمتعددةعلىإستراتيجيموقعوفيوعميقإعلبيعيفهو،سنغافورة

والنفط،والفولاذ،والحديد،الغذائيةوالمواد،الكهربائيةسنغافورةتزاول.والغربالشرقبينالرسسيةالتجارةطرق

بتصديرسنغافورةتقومبينما.والمطاط،والبلاستيكوإعادةلاستيرادتجاريامركزاالميناءيعتبر(،الحرةالتجارة

ورطخ!-؟!-حغ!!!ع

?!لاء،؟حدخض*7؟لم،!سلأ*7-!-ا!!ص!إ-ءكجبم

*-ء-كا!23بمء*سءتروءلم!بزسكالم!!ير!ععص؟-ء1-كاءخ؟وو-كا7رر7لإعع

طلا4-كا!!!س؟كا"!!؟!الأأ-برلا4-لأ-بنع!--لأ"؟لا7ق

عابر؟+!لحلإ"كا4لأعىس،-7!س!ء

ءعي!خ7؟7؟ش!؟ص7!كاكاكا!ط!لمكل،*؟!ركا!7"قي-ير

رلمض!!!غلأ%!ى!-ىتمر،3!!لم!س/-

كالأ،ير3شفي7!تم"كا/،73لأ/3!3يمئجكاوء7-

!*،،/*-!-لم-7،لاصء7

كاكا*؟2؟لم7،-ء-!!حر3صس-!بنص7-7لم-د؟لأ7

،ء-3!ععى*-/س-ع،-

ء/!!"ءعآكا!ع? ع-،،7كا-؟!تخ!كا

منجزءاتحتحكلوهيبتصميعهامشغافورةتقومالإلكترونيةالبتجاتمنرئيسياجزءاتشكلسنغافورةفيالممنوعةالكهربائيةا!لنتجات

صادراتها..البلادصادرات
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أنشطمنسنغافورةميناء

لتمرقيحنوبموالئ

السفنوتزدحمآ!يا،

الذيالميناءفيالصغيرة

منأكترتزوره

محنويا.سفيمة000،3

الإلكترونية،والمكوناتالملاب!س،تصديروإعادة

اللازمةوالمكونات،والمطاط،النفطومنتجات

والبلاستيك.،للاتصالات

تنتجرئيعسيا.صناعيامركزاسنغافورةتعد.الصناعة

ال!ربائيةوالمعداتوالنسئ!،والملابس،الكيميائيات

الصناعية،والمعدات،المنزليةوالأدوات،والإلكترونية

والبلالمشيك.طالمصاأومنتجات،والبصريةالعلميةوالأجهزة

ت!صيرر،أخذائيةاللصناعاترئيسيامركزاأيضاتعدكما

السفن.وإصلاحوبناء،النفط

منالستينياتأوائلمنذسريعهبخطواتالتصنيعبدأ

التنميةهيئةسنغافورةوأنشأت،الميلاديالشرينالقرن

العاملبصفتهابالصناعةللنهوضأم619عامألاقتصادية

جورونغمدينةافتتحتوقد.الاقتصاديللنموالأساسي

المدينة،هذهويدير.الجزيرةمنالغربىالجزءفىالصناعية

بلديةمجلس،أخرىصناعيةمنطهقةعشرينوحوالى

.ام689عامأنشئالذيجورونغ

علىالبدايةفيالبرنامإلاقتصاديركزوقد

علىللمعساعدةالمرتفعةالعماليةالكثافةذاتالصناعات

أصستينيات.اأوائلفىسادتالتىالبطالةمشكلاتحل

الصناعاتإلىسنغافورةانتقلت،البرنامجهذانجاحبعد

الشرين،القرنمنالثمانينياتومنذ،العاليةالمهارةذات

المتقدمة.التقنيةذاتالصناعاتعلىتركزبدأت

إلىويصل،رئيسيةصناعةالسياحةتعد.السياحه

سائحالمليونونصفملايينخمسةحوالىسنغافورة

معظمويأتي.الجزيرةس!صانعددمنأكثرأيسنويا،

آسيا،شرقيوجنوبوأستراليا،،اليابانمنالسائحين

وقد.الأمريكيةالمتحدةوالولايات،المتحدةوالمملكة

فيوتوجد.أم649عامالسياحةتنشيطهيئةأنشئت

لسلاسلفروعبينهامنالفنادقمنواسعةتشكيلةالبلاد

مصدرأكبرثالثالسياحةوتعد.الرئيسيةالعالميةالفنادق

.سنغافورةفىالأجنبيةللعملة

اقتصادفىصغيرادوراإلااشراعةتؤديلا.الزراعة

أحدثوخدمكثيفةزراعةراعةإافمعظما.سنغافورة

والبيض،،الدواجنالمزارعونوينتج.التقميةأطرقا

نباتاتتزرعبينما،المحلىللسوقوالخضراوات،والفواكه

للتصدير.الأركيد

التيالصريعالنقلهيئةتوفر.والاتصالاتالمواصلات

مجالفيوفعالةسريعةخدمةأم،879عامعملهابدأت

وسطمنطقةخطانيعبرحيث،الداخليةالحديديةالسكك

معا.محطة42ويربطانالمدينة

المتحف!يمحفوظ،قديممونوليتوهوسنغافورةحجرأجزاءأحد

الوطني.
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قدرةوتصلكم07حواليالخطوططولويبلغ

يوميا.راكب0/10.008إلىاستيعابها

معمتطورةمواصلاتخطوطأيضابسن!،فورةوتوجد

سنغافورةالحديديةالسككخطويربط،الأخرىالدول

الشرقيالطرففى،الدوليتشانجيمطاريعد.بينمابماليزيا.

أحدثمنوواحدا،للدولةالمطاهـالرئيسي،للجزيرة

طيرانشركة05حواليتقومحيث.ال!المفيالمطارات

05منأكثرفيمدينة001منأكثرإلىجويةبرحلات

الطيرانلرحلاتسيليتارمطارويستخدم.العالمحولدولة

فىالمدنيالطرانهيئةوتدير.التدريبيةوالرحلاتالعارضة

ارعلارين.كلاسنغافورة

،أشخاصخمسةلكلتلفازجهازبسنعافورةويوجد

مهمامركزاتعدفهيولذلكثخصين،لكلوهاتف

.لاتللاتصا

تاريخيةنبذة

منالصغيرالعددبلغأم،821عامبحلول.المدينةنشأة

نسمة.5).00لوتوالأوراؤوالصينيينالملايويير!السكان

نسمة،11لأ...إلىالسكانعددوصلأ.أ،824عاموفى

والهنودوالأوروبيونوالصينيونوالأرمنيونالعربكانوقد

.سنغافورةفيالمشقرواالذينالمهاجرين!ينمن،والملايويون

الكبيرةالشراعيةوالسفنالصينيةأشراعيةاالسفنوبدأت

النهر،ضفافعلىالمستوطناتفىتتوقفأوروبامنالقادمة

الفوضى.وء!تالعنفوانتشر

سنغافورةنهرعلىالقديمالميناءأصبحالتجار،.!و

فقدذلكوعلى.المزدهرةالتجارةلحركةبالنسبةصغيرا

فيالغربيالساحلامتدادعلىيدابولالميناءأنشئ

تسميتهوأعيد،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينيات

.أم09لم"عامكيبلبميناء

ميناءأهميةوازدادتالنمو،فىالتجارةواستمرت

فقد.ام986عامالسويسقناةاشتتاحبعدسنغافورة

منوسنغافورةلندنبينالبحريةالرحلةا!القنااختصرت

التجاريةالسفنوكانت.كمأ00022إقإكم000.02

إلىلندنمنالرحلةتقطعالسويسقناةتستخدمالتى

أكثرسنغافورةأصبحتيوما.05حى!اليفيسنغافورة

المسافرةللسفنبالنسبةآسياشرقيجنوبفيأهميةالموانئ

الجديدةالمنتجاتبعضأضافتوقدوآممب،.أوروبابين

.جديدةدفعةللميناء،الملايوأرضمنطوالمطكالقصدير

جافةأحواضاالجديدبالميناءالموجودةالتسهيلاتوتضم

.ومخازناتجريللفحمومرفأ

الهندلشركةدافعاالسكانوعدداكجارةنموكان

فيالحقوقبكلبالمطالبةتسرعلكيالبري!أنيةالشرقية

سنغافورةفيمهمةتواريخ

رافلس.مشامفوردالسيرأيديعلىالحديثةممنغافورةتأسستأم981

.جديدةمدينةلباءرافلسخططم1822

جزيرةعبرطريقأولوهوسيرانغور،طريقبناءاكتملم1827

.ممنغافورة

سيطرةتحتمشغافورةفيهامماالمصايقمستوطناتوضعتام083

بالهند.البنغالفيالبريطانيةالإدارة

أولببناءكلافتودوليمالكابقوقامكانيج،فورتبناءتمأم985

السفن.لإصلاححوض

بريطانية.مستعمرةممنغافورةأصبح!أم867

البحارعبرسنغافورةتحارةوتضاعفتالسويسقناةافتتحتام986

.مراتأربعالتاليةالعشرالسنواتفي

للصينيين.حاميادكرنجوليمعشام877

السيطرةتحتتقعملايويةولايةآخرجوهور،كانتام419

البريطانية.

ولاياتفيبصو،وجوهورسسغافورةبينمعبدطريقربطام239

الملايو.

لسغافورة.علىاليابانيونامشولىام429

منفصلة.مستعمرةسسغافورةأصبحتم4691

الحارجية.والشؤونالدفاعمعالذاتيبالحكمسنغافورةتمتعتم9591

ماليزيا.لاتحادسنغافورةانضمتم6391

دولفيتمامامستقلاعضواسمغافورةأصبحتم6591

الكومنولث.

انضمت.سحعافورةعنالبريطانيةالقواتآخررحلتم7191

وماليزيا!شراليامبنجديددفاعىحلفإلىسمغافورة

.المتحدةوالمملكةرنيوزيلندا

)تيمنغونغ(الحاكموقع،أم429عامفى.سنغافورة

وبعدلبريطانيا.الجزيرةعلىسيادتهماعنتنازلأوالسلطان

رئاسةلتكونوملقابنانجمعسنغافورةاتحدت،عامين

الهنديالحكمتحتتقعكانتوالتي،المضايقمستوطنات

إحدىسنغافورةأصبحت،ام867عاموفي.ذلكقبل

.لندنمنتحكموكانتالبريطانىالتاجمستعمرات

بريطانى()مسؤولبكرنجعالج.المهاجرينمعاملة

الذينالمهاجرونشلقاهاالتيالسيئةالمعاملةمسألةأيضا

المهاجرونكانفقد.الكوليوكالاتعبرمجانايتنقلون

وكالاتإحدىلدىأسماءهميسجلونالفقراءالصينيون

وتقوم.سنغافورةإلىمجاناللانتقالالصينفيالكولى

بتكديسالصينيةالشراعيةالسفينةربانمعالكوليوكالة

وقد.الصغيرةالسفينةفيالمهاجرينمنممكنعددأكبر

الرحلاتتلكأثناءالمهاجرينهؤلاءمنالآلافمات

المعاملةتلكواستمرت.والعطت!والجوعالزحامبسبب

كانواحيثسنغافورةإلىالمهاجرينوصولبعدالقاممية

ويعاملونالازدحامشديدةللضيافةبيوتفييقيمون

كما.العملأصحاببوساطةشراؤهميتمحتىكالسجناء
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سمدادعديدةلشهورأجردونللعمليضطرونكانوا

وبعد.والسكنالغذاءإلايمنحونولاسفرهمنفقات

تجارةمراقبةفىالمسؤولونبدأ،الصينيةالمحميةتأسيس

الكولي.

العقود،نظامبوساطةتتمالهنديةالهجرةكانت

المهاجرينمعبالتعاقدالهندفىالوكلاءأحديقومحيث

العملصاحبلدىبالعمليلزمهمعقدعلىفيوقعون

الأجوروكانت،ثابتبراتبأعوامخمسةلمدةنفسه

منالسبعينياتومنذ.أطغايةقاسيةالعملوظروفقليلة

عدلأأكثرنظامتطبية!بدأ،الميلاديالتامئكلضرالقرن

علىالنظامهذاويعتمد.الكنجانينظامباسميعرف

عمالهلأحدالمالمنمبلغبدفعالعملصاحبقيام

ساعدوقدالهند،فىقريتهمنعماللالحشقدامالقدامى

كانالذيالاستغلالعلىالقضاءعلىالنظامهذا

العقود.نظامتحتيمارس

الأعدادبنفسسنغافورةإلىالملايويينهجرةتكنولم

عدده!.زادماسرعانولذلكوالهنود.للصينيينالهائلة

أتباعإلىتنقسمالأصليينالملايويينجماعةوكانق

ك!ىوكانت.للسلطانوأتباع(،)الحاكملتيمنغونغ

الأورانغشعباختلطوقدمنفصلأ.مكاناتمنحمجموعة

أتىوقد.اليلاديعشرالتاسعالقرنفى.بالملايويينلوت

،وجاوه،وسومطرةالملايو،أراضىمنأساساالمهاجرون

السياسىالاستقرارعدمشجعوقدوسميليز،،باواينوجزر

إندونيسيا،فيالمتعنتالهولنديوالحكمالملايوأرخبيلفي

مشغافورة.إلىالهجرةعلىالملايويين

،الميلاديعشرالتاسعالقرنفي.الاقتماديالتطور

لهمكن،الأوروبيونوسيطربسرعةسنغافورةاقتصادنما

المؤسساتعلىالملايو،وأرخبيلوالصينبأوروباصلات

المعروفةالمؤسساتتلكبينومن.الكبيرةالاقتصادية

بهذاالأوروبيةالشركاتتكنولم.جاردينمؤسسات

منتشتري،الوسيطدورأدتولكنهاالكبير،الحجم

الصينمنالتجارعلىالبضائعتوزعثم،الأوروبيين

الملايو.وأرخبيل

العشرينالقرنمنوالثلاثينياتالعشرينيات

منالعشريخياتفيالاقتصادنمواستمرارأدى.الميلادي

منمثيللهايسبقلمأعدادتدفقإلى،العشرينالقرن

قدالهجرةاتجاهأنإلا.الصينمنمعظمهم،المهاجرين

الاقتصاديالركودأثناءالتجارةكسدتعندماانعكس

العشرين.القرنمنالثلاثينياتفىسادالذي

وجنوبيالهندإلىالعمالمنالافاالحكومةأرجعق

فقطللنساءسمح.المهاجرينأعدادوخفضت،الصين

منعاملاتمجموعةمنهنحضرتقيد.دونبالدخول

هذهمتل،سنغافورةتزورأم835عامفينت!طال!ثراعةالسفن

الشرقيةالهندأصشركةالتابعةإنديامانإيستالتجاريةالسفيمة

البريطالية.

موأقعوفى.الصينجنوبي،غواندونغفيسوىسام

والسراويلالمميز،الأحمرالرأسبرباطيظهرن،الإنشاءات

عمل.الصعبةالرجالبأعمالويقمن)سامفو(،الزرقاء

الملايوأرضإلىالهندياتمعظمانتقلت.حادماتبعضهن

.المطاطمزارعفىللعمل

ثمالثانيةالعالميةللحربكان.الثانيةالعالميةالحرب

علىالأثرأكبرأم(،459-1)429اليابانىالاحتلال

التي،البحريةالقاعدةوكانت.مشغافورةفيالشعب

تعتبر،الجافالضخمبحوضها،أم389عامفىافتتحت

علىقادرةتكنلمولكنها،الضخمةالبريطانيةللقوةرمزا

البريطانيةالقوةاستسلمتوقد.بريغزوأيضدالدفاع

سنغافورةسقوطوكانيوما.07بعدالجزيرةعنالمدافعة

تفوقأسطورةاليابانيونحطمفقد.للبريطانيينكارثةيمثل

ضدالحلفاءساعدمنكلوأعدموا،الأبيضالجنعه!

الجميععلىصعبةسنغافورةفيالحياةوأصبحت.اليابانيين

الشالسيامميةالتغيراتأثرتكما،الصينيينوبخاصة

فقد.سنغافورةعلىالحرببعدوالصينالهندفيطرأت

عامشيوعيةالصينوأصبحتأم،479عامالهنداستقلت

ذويسنغافورةأهالىالتغيراتهذهأجبرتوقد.أم949

وطنهمسنغافورةاعتبارعلىالصينيأوالهنديالأصل

ئم.الدا

سنغافورةانفصلت،ام469عامفي.الاستقلالنحو

ولم.البريطانيللتاجتابعةمستعمرةوأصبحتالملايوعن

فقد.فوريبتحسنالحرببعدالبريطانيينعودةتأت

الشعب.معاناةإلىالمؤلموالتضخمالأغذيةنقصأضاف
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إلىيتحدثوالرفاهيةالامشقلالنحوسمغافورةقائديوكوانلي

.بلندنرسميةمأدلةفيالضيو!

إصراراأكثراليابانيينضدحاربواالذيننالشيوعيروأصبح

.العمالحقوقب!خصوصمطالبهمعلى

ذويجذبإلىسنغافورةفيفقطواحدحزبطوسعى

حزبوهوالسائد،السياسىالتيارنحوالصينيالتعليم

انضممحاموهويو،كوانلىتزعمهالذيالشعبيالعمل

يو.كوانليانظر:الاستعمار.لمحاربةالشيوعيز،إلى

أسعستوقد.أم459عامالشعبيامحملاحزبوأنشئ

.ام559عامتشريعية-صعيةأولسنغافورة

منألامشقلالأجلمنالسياسيةالأحزابكلعملت

وفي.أم579عامالملايواستقلتالملايو.بماتحادخلال

كوانليوأصبحاستقلالها،سنغافورةنالت،أم959عام

علىبسيطرتهاالمتحدةالمملكةا.حتفظتاوزراء.رئض

سنغافورةاقتصاداعتمادأنإلا.والخارجيةالدفاعشؤون

يعتقدونالكثيرينجعلالملايو،معالتراذزيتتجارةعلى

.منفردةسنغافورةبقاءإمكانيةبعدم

عامسبتمبرمن61فيللوجودماليزياظهـرتالاظد.

لمحيث،الحظيحالفهلمالاتحادهذاأنإلاأم،639

جهودتعرقلتفقد.المتوقعةالاقتصاديةالمزاياتتحقق

بسببالبطالةمشكلةلحلالتصنيعأ.جلمنسنغافورة

وساءت.الفيدراليةالحكومةفرضتهاالتىالمحكمةالسيطرة

فيالتدخلسنغافورةقادةحاولعندماأكثرالعلاقات

اندلعت،أم469عاموفي.الملايويةالسيا!ميةالساحة

تتحسنلموعندما،سنغافورةفىعنثكحريةاشتباكات

نأسنغافورةمنالماليزيالوزراءرئيسطلبط،العلاقات

أصبحت،ام569أغسطسوفىطد.الافمنتخرج

،.مستقلةسنغافورة

فيلسنغافورةبرلمانأولاجتمععندما.الاستقلال

فقد،خاليةالمعارضةمقاعدكانتام،6509عامديسمبر

الاستقلالأنبحجةالافتتاحيةالجلسةالمعارضةقاطعت

منهمااثنانوهربالمعارضةنواباستقالوقدزائفا.كان

سنغافورةظلتوهكذا.الاعتقالمنخوفاسنغافورةمن

نائبانتخبعندماأم،819عامحتىمعارضةبدون

المعارضة.منواحد

حكومةرسمت،للبرلمانجلسةأولانعقادأثناء

الدولةدلإحياءطموحةخططاالجديدةسنغافورة

قوميةهويةلصياغةالتعليمشجعتفقد.الجديدة

منهاتتكونالتىالختلفةالقومياتبينتجمعمشتركة

خريجيتدربالتيالدراسيةالمناهجوأعدت،سنغافورة

الصناعاتتحتاجهاالتىالوظائفعلىالمدارس

وأعدالوطنيةالخدمةنظامتطبيقبدأكما،الجديدة

للإلممكان.جديدبرنامج

الصناعةبدأت،العشرينالقرنمنالستينياتومنذ

للدخلرئيسىكمصدرالتقليديةالترانزيتتجارةمحلتحل

والاجتماعية.الصحيةالخدماتوتحسنت،سنغافورةفي

منالبريطانيةالقواتآخرانسحبت،أم719عاموفي

الدولة.فيالاقتصاديالنمواستمروهكذا،.سنغافورة

سنغافورةأصبحت،العشرينالقرنمنالثمانينياتوبحلول

ورفاهية.استقراراآسيابلدانأكثرمن

وزراءرئيسكوانليتقاعد،أم099عاموفي

تونك.تشوكجوهالوزراءرئيسنائبوخلفه،سنغافورة

للبلادرئيسأولتشونجتنجأونجأصبح،أم399عاموفى

السابقفيأونجشغلوقد.الشعببوساطةمباشرةيختخب

الوزراء.رئيسنائبمنصب

المود!وعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

حاحة،فاطمةعلىلنعمرسيدالجنيد

يوكوانليمشامفوردالسير،رافلس

مميئبوليم!ميدالزبير،

كنجبونليمأوتامانيلا،ساج

سىسويهونروفيشو،

إسحاقبنيوسفإيوشينسي

هنريبنيا!نشيرز،

ونيسياندإ

الأمكومنولث

ماليزيا

صلةذاتأخرىمقالات

تاريخ،المتحدةالمملكة

ياجوا

الموضوعصرعنا

الحكمنظام1-

السياسيةالأحزاب-أ

المحاكم-ب

المسلحةالقوات-خ!

الدوليةالعلاقات-د
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السكان2-

الملابس-جالدي!

التعليم-ب

المدينة3-

الصماعيةالمناطقبالإص!صان

السطح4-

المناخ-بوالحيواناتالمباتات-أ

لاقتصادا5-

ارراعة-دالتحارة

والاتصالاتا!واصلاتهـ-الصماعة!-

السياحة-خ

تاريخيةنبذة6-

أسئلة

العالمية؟للتحارةسمعادورةأهميةما

الحديتة؟احسعا!ورةالأصليودا!سكادايسحدرأينم!-2

السكعى؟المتحرما-3

اسمها؟علىدسغافورةحصلتكيف4

؟ا!تالأورايغم!-5

تجاريا؟مركزالت!صنسنعافورةعلىراللساحتياروقعلمادا-6

التالية؟العالميةالحر!أتاءلىسغافورةعراالديالجيشما-7

يا؟ما!اتحادع!لسعانورةاستقلت!تى-8

الطرففيإفريقياغربىشمالفييقعبددالسئغال

المحيطنحوإفريقياشماليفىالكبيرللالتواءالأقصى

.الغربنحوامتداداالإفريقيةالأقطارأكتروهو،الأطلسي

حينفي2،أكم722.69نحوالسنغالمساحةتبلغ

000.061.8إليأم699عاموصلالسكانعددأن

وتغطي.الاصليينالأفارقةمنالسكانومعظم.نسمة

موجزةحقائق

داكار.:عممةالعا

المرسية.:الرسميةاللغة

.احسعالاجمهورية:الرسميالاسم

كم.994(أصساحلاطول)أك!272.692:المساحة

البحر.سص!!فوقم894ارتفاعأقصى:الارتفاع

لسصة،.0000168سحوأم699عامالس!صانعددقدىر:السكان

38%و،الريصفي%26التوزئما،/!2شخصا24الكتافة

سهممة50428906أكاد889عامإحصاء).المدنفى

سمة.92829لأ..،(م1002لعامالسكالى)تقديرات

)الكاسالا(،والمميهوتالدص،ر،السودالىالمول:الزراعة:اللنتجاتأهم

ستشقات:لصناعةا0توالح!راوالأرر،وا،ج!والدوا،والقطهن

.الموسفات:التعدين.الدقيقوطص،النمط
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.أم569عامفىالسياسيةبلادهمأمورمقاليدوتسلموا

الفرنسيالسودانمعالسنغالاتحدتنفسهالعاموفي

الاتحادنالثم.الماليالفيدراليالاتحادليكونا(،الان)مالي

وفي.ام069عاميونيو02فىفرنساعناستقلاله

الاتحادمنالسنغالانسحبتنفسهالعاممنأغسطس

مؤمس!أصبحثم.المستقلةالسنغالجمهوريةوصارت

رئيساسنغورسيدارليوبولد،اسمنغاليالاشتراكيالحزب

للبلاد.

الإطاحةضياءمحمدوأ!زارء،ارئيسحاولعندما

هوعليهالقبضتمأم،629عامخلالسنغوربالرئيس

.سنواتعشرلمدةبالسجنعليهموحكموأدينواورفاقه

بموجبهألغتجديدادستوراالبلادتبنتم6391عاموفى

صوتام079عامفيلكنرالوزراء.رئيسمنصب

.أخرىمرةالوزارياطمصبهذالاستعادةأحشعبا

وخلالالستينياتأواحرممذالبلادتعرضت

شسديدةجفافلموجاتأمحشريناالقرنمنالسبعينيات

فىتسببتكما،الاقتصاديةالأحوالتدهورإلىأدت

أخرىمشكلاتبجانب،الغذائيةالموادفيعامنقص

.عديدة

منباستقالتهسنغورالرئيستقدمأم819عامفي

.ضيوفعبدهالوزراءرئيسفخلفه.الدولةرئاسة

عامففيوجامبيا.اسشغالتربطوثيقةصلاتهناك

إخضاعفيالسنغاليةالمسلحةالقواتساعدتأم819

كونتام829عاموفىجامبيا.فيالح!صمعلىالمتمردين

سنغامبيا.باسمعرفكونفدراليا،اتحاذاوجامبياالسنغال

البلدين،بينالاقتصاديةالصلاتتقويةفىساعدذلككل

البلدين.كلافييةالعس!الوحداتوضم

وثيقةصلاتعلىالسنغالحافظتال!ستقلالمنذ

مواليانهجاالخارجيةمميامشهافياتبعتكمافرنسا،مع

سنغورسيدارليوبولد

رئيساكان(المقدمة)في

فيالمترةخلالأ!للمسعا

81!أم.وحتى0691

التقافيةالقيمتسحعوقد

العالمفىالزنجية

اللإفريقى.



915مارليزكليفالسيرسنكلير،

إلىالاقتصاديةالمساعدأتمنالكثيرنسافروتقدم.للغرب

فىفرنسامنعسكريينخبراءهناكأنكما،السنغال

.السنغال

سنغور،داكار؟؟الفرنسيةالغربيةإفريقياأيضا:انظر

الملابس.سيدار،ليوبولد

عمل(.م091)6سيدارليوبولدسنغور،

البلاد،استقلتعندماام069عاممنذللسنغالرئيسا

كذلكاشتهر.ام819عاممنصبهاكأاستقالتهحتى

والمجتمع.السياسةفيتيوكتاباتهبشعره

التيبالسنغالمبورمنبالقربجوالقيسنغورولد

الفرنسي.إفريقياغربفيفرنسامسضعمراتإحدىكانت

وكان.ام319عامفيباريسجامعةفراسنغورتخرج

فرنسافيوأدبهاالفرنسيةواللغة،اللاتينيةاللغةفيمحاضرا

الوطنيةالجمعيةفيوعمل.والأربعينياتالثلاثينياتخلال

أصبح.م5891إلىأم469منلاسنغالممثلاالفرنسية

حاليايعرفوماالسنغالبينالفيدراليبمالملاتحادرئيسا

عامفيالاتحادهذاانحلوقدأم،959عامفىبمالى

يرأسهامستقلةدولةالسنغالأصسبحتحينام069

القراراتجميععلىمسيطرارئيساسخغوروكانسنغور.

الاقتصاديالتقدمتنميةعلىلمماعدوقد.الكبرىالسياسية

فيبالفشلمعارضوهاتهمهوقد،السهاسىوالاستقرار

المجتمع.فيأساسيةإصلاحارتإحداث

الحضارةسنغورمجد،الاجتماعيةكتاباق،وفى

مادية.الأكثرالغربثقافاتوعارضالسودا:ا،الإفريقية

أوللمشغورصارأم849عامففي-خوائز،بعدةشعرهفاز

منظمةوهي،الفرنسيةللأكاديميةينت!خبأسودرجل

،.والكتابللباحثين

منمعمرنباتالسنفيتوننباث.ئباتالسئفيتون،

وأوراقهوآسيا.أوروبامنكلفييوجدالعشبب،الفصيلة

الشكلجرسيةالأزهارمنمجموعةوله،الحرارطتشبهكبيرة

وأ،شاحبةصفرا:(ألوانذات

وأ،زاهيةبنفسصيةأوء،زرقا

وهي.قرمزيةأوأرجوانية

وتغطي.للن!لجاذبة

اللونذاتالغليظةالشعيرات

كلها.النبتةالشاحبالأصفر

فيالسنفيتونويوجد

كضفافالرطبةالأماكن

ارتفاعإلىوينموالأنهار،

السنفيتون.واحصدمترإلىيصل

علاجفييستخدمإذ،الطيةالنباتاتمنوالسنفيتون

تصيرأنإلىوهرسهاجذورهبتقشيروذلك،الجروح

.الجرحتو!بملىثمعجينا،

كاتبام(.689-)1878أبتونسنكلير،

للاشتراكية،مثاليامؤيداسنكليركان.أمريكيومصلح

والتشهير.الفضائحعنباحثبوصفهمشهوراوصار

فىالفضائحعنالباحثينالكتابمنالفريقهذاوظهر

السياسىالفسادكشفبهدف،العشرينالقرنبداية

والاجتماعي.

أكثرمنأنهبرغمالجودةمتفاوتسنكليرإنتاجيعد

عنرواشهأثرأنكما،شهرةالمعروفينالأمريكيينالمؤلفين

عملأيأثرمنأكبريكونقد،السياسيأمريكاتاريخ

كوخكتبالذيستوبيتشرعدافيماآخر،أمريكىلروائى

(أم09)6الغاب:شهرةسنكليررواياتوأكثر.تومالعم

وظروفالقذرةالمراحيضعنبقوةمعبرطبيعىنضحوهي

إلىالغابروايةأدتوقد.اللحوملتعليبمصنعفيالعمل

النظيف.الطعامحولقوانينلأولتشريعيةإجراءاتاتخاذ

فيالرأسمالىالمجتمعلمشكليرهاجم،أخرىرواياتوفي

مناجمفيالعملوظروفام(،09)8العاصمةرواية

الحجريالفحمالملكروايةفيالحجريالفحم

أم(.)279الزيتروايةفىالزيتصناعةأم(،)179

تحتويالتيالكتبمنالعديدأيضاسنكليروكتب

أحدثتهفسادأنهيعتقدمافيهاكشفملاحظاتعلى

سبيلعلى.الأمريكيةالحياةأوجهمنالعديدفيالرأسمالية

الصحافةتتناولالتيام(029)الوقاحةكبحقصة،المثال

العالي.التعليمتتناولالتيأم()239الإوزةخطوةو

أصدرأم،539عامإلى0491عاممنالفترةوفي

التيبد،لانيبسلسلةتعرفقصة11منسلسلةسنكلير

وقد.الرواياتهذهفىالرئيسيةالشخصيةباسمسميت

الفترةفيوالعالميالأمريكيالتاريخالرواياتهذهغطت

فيمعروفةروايةوأفضل،أم949عامإلى3191عاممن

حازتوقدام(،)429التنينأسنانهيالسلسلةهذه

.ام439عامللقصةبوليتزرجائزةالرواية

الأمريكيالمدنيةالحرياتاتحادتنطمفيسنكليرساعد

مراتثلاثرشئنفسه.الصناعيةالديمقراطيةواتحاد

لمولكنهكاليفورنياحاكمولمنصبالكونجرسلعضوية

ماريلاند.بالتيمور،فيسنكليربيلولد.يوفق

.(-ام)049مارليزكليفالسيرسنكلير،

وصناعةتطويرمجالفىرائدايعد.بريطانيةشركةمدير

شركتهخلالومن.الدقيقةالإلكترونيةالأجهزةمعدات

ط7
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السنكي016

اسمبعينياتأواخرمشهوراسنكليرصاروبحوثهالبريطانية

للحواسيببتطويرهالعشرينالقرنمنالثمانينياتوأوائ!!

بتطويرسنكليروقام.المنخفضالسعرذاتالمتقدمة

ذاتالتلفازأجهزةمننوععلىتحتويأخرىمنتجات

المسطحة.الشاشة

السابعةسنفيالمدرسةوترك،لندنفىسنكليرولد

إلكترونياتشعركةوأسس،للجامعةيذهبولمعشرة

وفى.أم979إلى6291عاممنأدارهاالتىسنكلير،

العلمى.للبحثسنكليرلمؤسسةرئيساصارأم979عام

.أم839عامفيفارسلقبمنح

أصبندقية.اماسورةفىيثبتسك!!،أوخنجرالسئكى

بدأوقد.الالتحامعنداغتالافىالمشاةالجنودويستخدمه

آ.أم094عامحوالىفرنسافىاستخدمقصيراخنجرا

البندقية.بفوهةتثبتعديدةأشكالإلىلاحقاطور

الحاضر،الوقتفيالجيوشتستخدمهالذيوالسنكى

نابضبمشبكالبندقيةماسورةمنواحدبجانبيثبت

علىشبتغمدفىالسنكىاتجنديويحمل)زنبرك(.

الظهر.علىالمحمولةالحقيبةعلىأوحزامه

أسفلالمس!حمطعمدويظهر.41إمشدقيةبماسورةمتبت6إمسنكي

.الصورة

روا،(.الحدب)محظتالنبويالحديثانظر:.اث

العهودخلالدليهودالحاكمالأعلىالمجدسالسنهدرين

كانفقد،المتخصصينبعضأوردهلماووفقا.الرومانية

32يضمالذيالسنهدرينالأولالمجل!م!،مجلسانهناك

الصدوقبن.فئةمنويتكون،ودينيةسياسيةصفةلهعضوا

عضوا،السبعينذوالدينيالسنهدرينفهوالثانيالمجلسأما

أوساطمنغالبايأتيالذيللكاهنتعطىرئاستهوكانت

،بطرسالقديسونالدينىالسنهدرينأماممثل.الفريسيين

نأبعد.الدينىالخطأبتهمة،وبول،وإصطفانويوحنا،

اختفىثمالمجلستدهور،يهوديتمردعلىروماقضت

نهائيا.

هـ،ا193-أ31)2الرزاقعبد،السنهوري

فقيه.السنهوريأحمدالرزاقعبدأم(.719-أ598

.عصرهفيالمدنيالقانونعلماءأكبرومن،مصريقانوني

منالحقوقشهادةعلىحصل،الإسكندريةفىولد

إلىعلميةبعثةفىوأختير،أم179عامالقاهرةجامعة

والاقتصادالقانونفىالدكتوراهعلىفحصلفرنسا

حيثالقاهرةإلىبعدهاعاد،أم269عاموالسياسية

ووزيرالدولةمجلسرئيسمنهاسياسيةمناصبعدةتولى

فىألفحيثوالبحثللتأليفذلكبعدتفرغ.المعارف

فيالعلمهذاتأسيصفىساهمتأبحاثاالمدنىاغانونا

الدولمنوغيرهاوالأردنوالعراقوسوريامصرجامعات

القانونيينالمشرعينوشيخالفقهاءشيخاعتبرحتى،العرسة

الحديث.العصرفيالعرب

الوسيطالعقود،فيالمدنىالقانونشرحمؤلفاتهمن

الفقهفيالعقدنظريةأجزاء(،)عشرةالمدنيالقانونفي

أصول،الإسلاميالفقهفيالحقمصادربمالإسلامي

.لقانونا

العلومفىالتقديريةالدولةجائزةعلىحصل

عامبالقاهرةالعربيةاللغةبمجمععضوااختيرر،الاجتماعية

.ام469

م(.0891-091)5بيرسيتشارلزسنو،

.كبيرةبشهرةحظي،عديدةمواهبذوإنجليزيروائي

ومحاضرا.حكوميا،رسمياوموظفاعالماأيضاوكان

عشرأحدفىتقعالتيمشورواياتلمسلسلةوتعتبر

أم(،079-0491)وألثقاءغرباءبعنوانمجلدا

بدورإليوتلويسيقومبإنجلترا.المهنيينطبقةعندراسة

إنهحيثمنسنو،يشبهفهو.الرواياتلجميعالراوي

الحياةإلىطريقهويشقالدنيا،للطبقةمولدهبحكماينتمى

فىعديدةأعمالآيشغلوهو،إليوتيظهر.المهنية

بانوراميةنظرةبالقاءلسنوتسمحوسيلةوهى،السلسلة

فىالمحاميوظيفةشغلقدإليوتفنجد.الإنجليزيةللحياة

أم(،49)9الأملزمنوفيأم(،049)وأشقاءغرباء

والظلامالنورفيجامعيمدرسبوظيفةويعمل

موظفاويعملأم(،)519السادةوفيام،()479

العقلنوموفىام(.)549الجددالرجالفىحكوميا

جريمةمحاكمةفيمراقباإليوتيعملأم(،)689

كادبلمحايداكانإليوتأنمنالرغمفعلى.اغتيال

نزيهاشخصايعتبرأنهإلابعيدحدإلىمملايكون



161،الدولةالسنوسية

الإنسانبمثابةلسنوبالنسبةإليوتأنويتضحومتجردا.

مسؤولة.قراراتاتخاذؤبلتستشيرهالذي

درجةعلىوحصلليستر،فيسنوابيرسىتشارلزولد

وباعتباره.كمبردججامعةمنارعيزياءفىالدكتوراه

حتىأم459منالعامةللخدمةحكواسيامفوضا

بمشروعاتللعملالعلماءباختيارقامفقدام،069

.ام579فيالفروسيةنوطعلىسنووحصل.الحكومة

إلىام469منالتكنولوجيالوزيرالبم-لمانيالأ!نوكان

والثورةالثقافتانبعنوانالمنشورةءحاضرتهوفى.أم669

الاتصالنقصنحو،أسفهعنعبرأم(69)0العلمية

روايتهفيسنووناقشالعلماء،وغيرالصلماءبينوالتفاهم

أوروبيينروائيينثمانيةحياةأم(،)789الواقعيون

وعملهم.

بويلز.جوينيد،فيسنودنيمحبل.!جيلسدودن،

ديسجول،-إي-كريبإيرويدفا،:هيقممخمسوله

إلىإيرويدفاقمةوترتفع.أرانإيرأجويد،جوش!،كريب

فيقمةأعلىوتعتبرالبحرسطحءصشوىفوقام،850

مساحتهوطنيمتنزهبسنودنفيحيطوإنجلترا.ويلز

سنودونيا.عليهيطيق2كم091.2

آكلاتمنمرقطذيلذومنوراليبريالسئور

صغارهفيهيحمل،البطنأسمفلفيجي!بله،اللحوم

إلىبالتاليأقربوهووتسمانيا.الشرقيةأسترأ)!افيويعيش

فىالأوائلالمستوطنونظن.القططإلى4صالكنغرحيوان

التيالداجنةالحيواناتيماثلالببريالىنورأنأستراليا

الببريالسنورطوليبلغأوروبا.فينهايستأنعم!،كانوا

تتخللهاسوداءببشرةيتميز.سم5.ذةلمهوطولسم06

الصغيرةوالحيواناتالطورعلىيروي!شبيضاء.بقع

كحجمالببريالسنورحيواناتبعضوحسم،الاخرى

الصغير.الكنغر

منهالكنغرإلىأقربولكنهلديما،المألوفةالقططيمتبءالببريالسنور

الأشجار.بينوقتهمعظميقضيجيد!حلقوهو.القططإلى

بم)ألاستقلاد(ديبيا:نظرا.ريسدإمحمد،السئوسى

ديبيا(.استقطا!ومحاولاتالأودىالعالمية)الحربتاريخليبيا،

اهـ،أ-804)343عليبنمحمد،السنوسي

شاعرالسنوسىعليبنمحمدام(.879ا-249

السعودية.العربيةالمملكةبجنوبجازأنفيولدسعودي

الشاعروالدهيدعلىالعربيةعلوموقرأ،الكتاتيبفيتعلم

.جازانقضاءتولىالذيالسنوسىمحمدبنعلى

جمركإدارةمثل:،حكوميةمناصبعدةتسنم

الناديرئالممةوكذلكجازانكهرباءوشركة،جازان

.هناكالثقافيالأدبي

ومنكثير،شعريانتاجوله،الجنوببشاعريلقب

ونفحاتم(4791)والينابيعم(0691)القلائد:دواوينه

كاملةالشعريةأعمالهجمعتوقدأم(.079)الجنوب

تأليففيالعقيليأحمدمحمدمعاشترك.أم839عام

الاغراضبينشعرهفييجمع.الجنوبشعراءكتاب

الغزلفيكتبحيث،المعاصرةالحياةوموضوعاتالقديمة

الأمةقضايافيونظم،الوطنيةوالمناسباتوالرثاء،والمدح

ومظاهروتهامةجازانخصكما،الإسلاموأمجادالعربية

قليل.غيربشعرالجنوبفيالطيعة

اهـ،276-)2012عليبنمحمدالسنوسى،

أبو،السنوسيبنعليبنمحمدأم(.1787-985

مؤسس:الإدريسيالحسنيالخطابيالسنوسي،عبدالله

انظر:.السنوسيةالدولةإليهوتنسب،السنوسيةالطريقة

علىتعلم.الجزائريةمستغانمببلدةودد.الدولة،السنوسية

فيالعلممنالمزيدطالباارتحلثم،رأسهمسقطعلماءيد

ودرس،بفاسالكبيربالجامعمدرساوعين.فيهوبرع،فاس

مناطقوجاب.التازيعبدالوهابالشيخيدعلى،الصوفية

ومدارسة،الصوفيةالطرقلأحوالودارساواعظاالصحراء

زارفقد،الإسلاميةالبلدانمنكثيرفىوتجولالعلماء.

أولوأنشأ.واليمنوالحجازومصروبرقةوطرابلستونس

سنةبرقةإلىعادثم.بمكةقبيسأبيجبلفيلهزاوية

الزاويةفبنىالأخضر،بالجبلوأقام،ام983هـ-أ255

فيالعثمانيةالحكومةفارتابت،طريقتهانتشرتالبيضاء.

حتىليبيابجنوبيجغبوبواحةإلىفانتقلفضايقته،،أمره

ورلمسالة.كتاباأربعيننحووراءهمخلفا،اللهتوفاه

تاريخ.،ليبيا؟الدولة،السنوسية:أيضاانظر

تنسب.(م1391هـ،أ053)لدولةا،السئوسية

بنمحمدالسنوسيةالطريقةمؤسسإلىالسنوسيةالدولة

الإدريسى.الحسنيالخطابىالسنوسيعلي
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صوفيةوطريقةسلفية،إصلاحيةحركةوالسنوممية

عبدالوهاببنمحمدأصشيخامنهجبينجمعت،متميزة

أنصارمنمعارضةتجدلمولذا،الصوفيةالطرقومحاسن

بالحجاز.عبدالوهاببنمحمدالشيخ

،والدهعملفأكمل،المهديولدهالسنوسياستخلف

لهوحسب!تالأقطار،فىصيتهوذاععديدةزواياوبنى

.كبيراحساباالاستعماردول

وسطالكفرةإلىجغبوبواحةمنالمهديتحول

أ!شقا،التحولهذاسببفيالآراءواختلفتالصحراء.

بعيدايكونأنرأىبمصرالإنجليزامشقرعندماإنهبعضهم

إنهآخرونوقالأ!همحرأء؟افيفأوغلأيديهما،متناولعن

أ!ذا،أتباعهتهيئةفيفشرعأيين،الإيطهامعحرئايتوقعكان

ال!يطالي!ت.أمح!تعنوبعيداللجهاد،استعداداوتدريبهم

صىالأتراكمأموريبعضمعاملةساءتهبلآخرونوقال

السنوسية،زواياوتفتيشالسلاحعنوالتنقيبالتحري

نفوذهمأماكنعنالبعدفاراد،الأتراكمنخيفةفتوجس

ذلكإلىبهحدتالتيهيمجتمعةالأسبابهذهولعل

،المهديعمهالشريفأحمدسيديوخلفالإجراء.

تخمدولم،الطرابلسيةالحربأثناءالبطوليةبمواقفهواششهر

فيوالإيطاليونالإنجليزدخلأنإلىللحربنارله

المهديسيديبنإدرلس!ميدعمهابنمعالمفاوضات

برقة،داح!علىأميراي!صنأنعلىمعهمبالاتفاقوأقنعوه

بعضودرلةوبنغازيمدينتىفيللإيطاليينالحكمويكون

وهو،لجنودهالرواتببدفعإيطالياوتعهدت.المراسي

الفاشيوزارةحكمبعدإيطاليا،نقضتهالذيالاتفاق

عمراستشهادبعدبالبلادوالانفراد،مباشرةموسوليني

الختار.

يب!صأنالسنوسيالمهديإدريسمحمدهذادعاوقد

اتفقالثانيةالعالميةالحربقامتوحينمصر.إلىبالهجرة

فتحفيللاششراكلمحنوسيجيشتكوينعلىالإنجليزمع

الإيطاليين،انكسارعنالثانيةالعالميةالحربانجلتثمليبيا،

حتىالحالواستمر.السنوسيةح!صمإلىالبلادعودةوعن

.أم969عامالبلادفيالليبيةالجمهوريةقامت

ليبيا،ليبيا؟بمعلىبنمحمد،السنوسى:أيضاانظر

تاريخ.

والسنوكر.البلياردوان!:.السئوكر

نضبطويلانجناحانلهرشيقصغيرطائرالشولو

ولهالطائر،لهبوطفقطيصلحانضعيفانصغيرانوساقان

غذاءهتمثلالتيالطائرةالحشراتلاصطادكبيرمنقار

.البعوضمنالكثيريأكلوهو،الرئيسي

يمء!كا!؟يرتر-4لأكاصلم!ص.يرير-"

اكتس!.آسياوجنويإفريقيا!ييعيعم!السلكيالذيلذوالسونو

الد!يق.الحارحىديلهأطوللسةاسمه

ولكنهالعالمأنحاءجميعفيالسنونوطائرويوجد

الشماليةالأمريكتينوفيإفريقيافىكبيرةبأعدأديوجد

وأللبرد،تفادياطويلةمسافاتمعظمهاويطهير.والجنوبية

يرحلأويطر،أنهعنهعرفوقدالغذاء.علىللحصول

الليلويقضمي.كبيرةأعدادوفي،ألصرابفيالنهار،أثناء

السنونوطيوربعضوتبني.المستنقعاتأو،الغاباتفي

فيحفرفيبعضها،مستعمراتأو،أزواجفيأعشاشها

غيرأعشاشايبنيالآخروبعضهاالأشجار.أوالشواطيء

للجسورالحديديةالعوارضوفي،أطهميا!نمتقمة

المواشي،حظائرفيأو،السقوففيالحشبيةوالعوارض

كثيرةأنواعغيرتولقد.أس!إلمنازلأطرافتحتأو

اتصمالهاخلالأعشاشهابناءعاداتالسنونوطيورمن

بالبشر.

ذاتبيضاتتسعإلىثلاثمابينالسنونووتضئأنثى

السنونووطائر.بالبنيمنقطأليضأوصافأبيضلون

عشهويبميونيوريلسداأمشراليافيالمكشوفةالماطة!!ىيعيشالسنونو

الحسور.تحتأوالمبانيحوالى!ي



163أنالوسلوسيوسسنيكا،

لهاالسنونوطائرأنواعوبعضيغرد،كونهمنأكثريشقشق

السنونو.بذيليعرف،الطعامكةشمشكلفىذيل

الكرةمنالشماليالنصففيالسنونوطائمويعرف

أزرقلونذوظهروله.الجرنأو،الحطرةبسنونوالأرضية

متشعب.وذيلاللونكستنائيوصدرالرما!.يإلىضارب

إلىالسنويةهجرتهاموسمفيالطيور،هذ.هبعضوتسافر

فيالمعروفةأنواعهاومن.كمأ6!...إ!!تصلمسافات

إلىضاربلونذوظووله،الترحيبسنونوأستراليا

العمئفلىأجزائهولون،اللونكستنائيوصدرالرمادي

فيا!لنحدراتوسنونو.البياضإلىضاربرمادي

رماديةوبقع،مربعذيللهوالجنوبيةاثمالية،الأمريكتين

مؤخرته،فيفاتحة

)الطيور(.العربيةالبلادفيالبريلحيواناأيضا:انظر

ويلز،نيوساوثشرقيجنوبفييقعنهر!وي

قمةمنبالقربينبعوهوباستراليا.فكتوريا،وشرقي

كم432لمسافةويتدفق،سنوويجبالفي!كوسيياسكو

فىالواقعة،أوربوستمنبالقربوافدهلمإلىيصلحتى

مساحتهتبلغللأمطاربمجيمويتمتعء.الشرقيجيسلاند

نشرعندماالنهرهذاواشتهر2.أكم459)2حوالي

نهرمنرجلقصيدتهباترلعمونبانجوالأسترأيالشاعر

.أم198،عامفيسنووي

جبالمنجزءأعلىممنوويجبال.لمجمالسدووى،

وشمالويلزنيوسعاوتشرقجنوبفياالاستراليةالألب

كوسيياسكوجبلقمةعلىتشتمل11.فكتورياشرق

وقمةأممتراليا،فيجبلأعلىيعتبراالذيم(2.2)28

أمشراليا.فيجبلأعلىثانييعتبرالذيم(أر012)تاونسند

.أم084عامفيالمنطقةسترزيليكيبوأءاسميراكتشف

جبل.،تاونسندبمجبللوسيياسكو،:أيضاانظر

-498هـ،364-)028بكرأبو،السنيابن

اسشي.بنأبوبكرإسحاقبنمحمدبنأحمدم(.749

رحل،الرحلةكثيركان.للنسائيراويةيعدثقة،محدث

شيوخه:أبرزمن.والجزيرةوالشامومصصالعراقإلى

آلف.والباغندي،الساجيوزكريا،السننصاحبالنسائي

بمالنبويالطب؟القناعة،والليلةاليومع!ل:الكتبمن

الذيهو:ويقال.الأعمالفضائلالمست!بم،المراط

عندوالأرجح.المجتبىوسماهأ!خسائيسنناختصر

لرغبةتحقيقانفسهالنسائيهوذلكتولىاالذيأنالكثيرين

تجريدفىالكبرىسننهالنسائيإليهأهدىعندماالرملةأمير

سنة.ثمانينمنأكثرولهمات.المجتبىف!انمنهاالصحيح

دولةحكمام(294؟-هـ،898)؟-علي.سيم

-ا)464منالفترةفيإفريقياغربفيصنغي

الإسلاميةماليدولةاحتواءعلىعملحيثام(،294

دولةأقوىمنهاوجعل،صنغيدولةوأنشأأم446عامفي

إفريقيا.غربفي

حيث،المجاورةالدولمنالعديدعليسنيفتح

الطوارقبالبدووأطاحام468عامفيتمبكتوعلىاستولى

عاموفي.أم433عاممنذالمدينةعلىسيطرواالذين

اخر.مهمتجاريمركزوهيجينيعلىاستولىأمء47

كماصنغى،دولةفيوالنظامالقانونعلىسنيأدخل

عامغامضةظروففيواختفى.بالتجارةالعملشجع

.الفيضاناتأحدفيغرقاماتأنهالمؤرخونويعتقد،ام294

كولومبيالنهرالرئيسيالفرعسنيكنهر.لهرسئيك،

منبالقربويومينجفيينبع.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

ذلكوبعد.الوطنييلوستونمتنزهفيديفايدكونتننتال

وينحرف.الوطنيجراندتيتونمتنزهعبرجنوباالنهريتدفق

جنوبفيالواقعةسنيكنهرسهولعبرويتدفقغربا

المياهوالشلالاتوالسدودالريمشروعاتوتوفرإيداهو.

بالمثل.والريالطاقةلإنتاج

وهو.أوريجونحدودعندشمالآسنيكنهروينحرف

وعند.وأوريجونإيداهو،بينالحدودمنجزءايكون

عبرويتدفقغربا،سنيكنهرينحرفبإيداهو،،لويستون

نهريتستخدمأنللقواربويمكن.واشنطنغربىجنوب

اليابسةداخلإلى،الهادئالمحيطمنبدءا،وسنيككولومبيا،

لها،المجاورةوكلاركستونلويستونوتعتبر.لويستونحتى

ومنتجات،الحبوبلصادرأتمهمينميناءينبواششطن،

منبالقربكولومبيا،بنوسنيكنهرويرتبط،الأخشاب

منبعه.منكمأ،067مسافةعلىواشنطنوتقعباسكو،

م(.65-.مق)4أنايوسلوسيوسسنيكا،

أعمالهتشمل.رواقىوفيلسوفوكاتبرومانيدولةرجل

علمفيومقالةرسالة421و،فلسفيةمقالة21الموجودة

مأساوية.رواياتوتسع،ساخرةورواية،الجويةالأرصاد

الروائيوناستع!لهاموضوعاتالمأساويةرواياتهوتكشف

بلغةومليئةعتيقة،انفعاليةميلودراميةولكنها.الإغريق

المصيبةإن"القائلةالرواقيةالفكرةعلىوتركز.البلاغة

ذاتالرواياتوكانت"!.العقلالعاطفةتحطمعندماتنتج

وإنجلتراوفرنساإيطاليا،فيالتراجيديةالدرأماعلىواسعأثر

الإليزابيثي.العهدفي

كان.مرموقةرومانيةلأسرةأسبانيافيسنيكاولد

صارثمروما،فيوالأدبيةالسياسيةالأوساطفيمشهورا



خلبل،نفوريرلسهاا461

بالتدبيرأتهمهالذي.نيرونالإمبراطورومستشارمعلما

الانتحار.إلىفدفعهلقتله

هـ،أ643-9621)خليل،السهارنفوري

بنعلىمجيدبنأحمدخليلام(.1852279

بقريةولد.الحنفيالأنصاريعلىقطببنعليأحمد

مشايحكبارعلىقرأبالهند.سهارنفورأعمالمننانوتة

بسهارنفور،العلوممظاهروكذلكوعلمائهاديوبندمدرممة

صىأستاذااختيرث!االعلوممظهاهرفىمساعداأستاذاوعين

وتولىالعلوممظاهرإلىانتقلثمبديوبند،،العلومدار

عامغادرهاأنإلىنظارتهاتولىثمفيها،التدريسرئاسة

إليها.يرجعفلم،الشريفينالحرمينهـإلى4341

أبيسنشرحفيالمجهودبذل:مصنفاتهأبرزمن

إتمامالمفند؟علىالمهند؟مجلداتخمسةفيويقعداود،

مرآةعلىالكرامةمطرقة،الحكمتبويبعلىالنعم

وال!ضابانالعنيد.إفحامإلىالرشيدهداياتبمالإمامة

منوغيرها،الإماميةالشيعةعلىالردفيالأخيران

.المصنفات

بالبقيع.ودفنالاخر،ربيعفيالمنورةبالمدينةتوفي

علىتطلقوكانت،الجسمهزالتعنىكلمةالسهام

!ناممتخدامها.الضعفهذامتلفيتتسببحالة

عنالناتجالهزالوصفعلىتقريبامقصورالحديث

التناسسلية.الأمراضأحد،الزهري

الجزءهزالبمعنىالظهريالسهامتسمىالحالةوهذه

المصابونالأشخاصويعاني.الفقريالعمودمنالظهري

يفقدونوقد،حركتهمتناسقفىصعوبةالظهريبالسهام

عضلاتأنكما،وأرجلهمأذرعهمفيتماماالإحساس

.البصريالعصبيتأثروقدتدريجيا،تتلفأرجلهم

سهامااللاعبونفيهايسدددعبةاووقيالسهام

يبلغ.اللريشةالسهاملوحةيسمىهدفإلىمريشة

إلىوتنقسمسم،31حوالىاللوحةلهذهالقانونيالقطر

شكلعلىمنهاواحدةكل،الأحجاممتحساويةرقعة02

نقطة02إلى11بينمااللاعبويسجل.البايإلمسفين

بعداللوحةتنقسم.الأسافينمختلفإصابةطريقةعن

وخاتم،الثنائيالخاتميسمىضيقخارجىبخاتمذلك

سهمإصابةحالةوفيالثلاني.الخاتميسمىضيقداخلي

وأمرتينتتضاعفالنقطفإنالخواتمهذهأحدمريش

الصائبةالرميةوتساوي.الأسفينبنقاطمقارنةثلاث

05الداخليةالصائبةالرميةوتساوي،نقطة25الخارجية

نقطة.

الرميةتبا!يهعلوإلىالمريشةالسهاملوحةرفييتم

يقفالمبارياتوخلال.الأرضمنمترا)73الصائبة

وهمامترا،.443أومتر.373بعدعلىاللاعبون

كلويأخذ.اللعبةقوانينبهماتسمحاللتانالمسافتان

سم،31منهاكلطوليبلغسهامثلاثةبرميدورهلاعب

مبدئيمجموعمنهدفهاأصابتالتيالرمياتتقتطبع

1001أو1063مجموعهماالأحيانأغلبفييساوي

لإصابتهاللعبةوينهييبدأأنالفائزعلىويجب10.03أو

الداخلية.الصائبةالرميةأوالثنائىالخاتم

بلعبةالأخرىالألعابمنعدديجريأنويمكن

الضاربينفريقيحاولالكريكيتلعبةففي.المريشةالسهام

يحاولالبولينجلعبةوفي.النقاطمنعددأكبرتسجيل

إصابتهخلالمنالنقاطمنعددأكبرإحرازفرلقكل

لعبةف!الساعةحوللعبةأما.الداخليةالصائبةللرميات

كلداخلمريشسهمرمىفيهالاع!كليحاولفردية

بالتتابع.مرقمجزء

دولة.08حواليفيالمريشةالسهاملعبةالناسيمارس

لعبةتعتبرحيثالبريطانيةبالجزراللعبةهذهبدأتوقد

ببريطانيايوجدحيث،الأنديةداخلتمارسوهي.لثمعبية

وحوالياللعبةلهذهالممارسينللرجالناد0007حوالى

نسائي.ناد004

الوسطى،العصورإلىالمريشةالسهاملعبةتاريخويرجع

يرمونالرماةكانعندماالطلقالهواءفىكلعبةبدأتحيث

الهدفتغييرتمبعدوفيما.هدفاتجاهفيبالأيديسهامهم

تمارساللعبةوأصبحتشمجرةجذعمنمتكونةقطعةإلى

جداشمعبيةالمريشةالسهاملعبةوكانت.البيوتداخل

الميلاديين.عشروالسالغعشراسمادسالقرنينخلال

الأوائل.مإلمستوطنينأمري!!اإلىاللعبةانتقلت

يبلغيدويةسهامايستعملونالوسطىالقرونرماةكان

جدا،القصيرةالمريشةالمسهامأما.سم25حواليطولها

بدأفقد،البلاستيكأوالمعدنمنعادةتصنعوالتي

.الميلاديعشرالتاميعالقرنأواخرفياستع!الها

وقاربتتمهدتجبديةأرضالسهلشبهأوالسهب

التعرية.عواملبفعلألاستواء

يبدأالرطبةالمناطقفيت!صرالتيالسهوبهذهأنويبدو

العالقةوالتربةالصخورالمتدفقةالمياهتجرفعندماتكوينها

الرقمشكلعلىتشكلتالتىالضيقةالأوديةوقيعادبسفوح

تجرفحتىالسنينلملايينهذهالتعريةعمليةوتستمر)7(،

إلىالأرضوتتحول،تصلهأنتستطعمستوىأدنيالمياه

منخفضةنتوءاتتظهرالأحيانبعضوفي.منبسطةلممهول

المتطابقة.بالقممتعرفالمنبسطالسهلسطحعلىمتفرقة
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وأالسهبمستوىالأرضيةالقشرةكاتحمترفعوقد

التعريةتعاودوعندئذ،فيضاناتوربما،تشققاتتحدث

.التصوفأعلامأحدوهو.أخرىمرةدورها

هـ،586-45)9حبشابن،السهروردي

أميركبنحبشبنيحيىالفتوحأبوام(.5511-191

إحدىبسهروردولد.السهرورديالدينبشهابالملقب

اختلف(.القديمة)إيرانالعجمعراقفىزنجانقرى

.التصوفأعلامأحدوهو.ميلادهفيسيرتهمؤرخو

العلمطلبفىالأولىحياتهسنيالسهسورديأمضى

.إيرانوسطفىوأصبهان،بأذربيجانمراكأقبينوتنقل

استقبالهأحسنحيث،بالأناضولالسنينمز،عدداوأمضى

بحلب.مقتولأوماتسورياإلىذهبثم،السلاجقةأمراء

وتلقىالجيليالدينبمجدمراغةفيالسهروردياتصل

الرازيالفخروبينبينهجرت.والفقهالح!!ةأصولعنه

البصائرفمبابهفيقرأقدوكان.ومسا-جلاتمناظرات

الظهيريدعلىالساويسهلانلابنالمنملقفيالنصيرية

لهفترجمسيناابنمذهبتعرفوهناك،بأصبهانالفارس!

تلكهىحياتهفيمرحلةوأهم.الفارسيةإلىالطيررسالة

فيوعلمائهابعظمائهااجتمعحيث،-خلبفيقضاهاالتى

وظهروجادلهم،الدينصلاحالناصربنالظا!.الملكعهد

الفقهاءبهفوشى،عندهمكيناوصاراكلاهرفقربه،عليهم

الملكعقيدةسيفسدإنهلهوقالواالدينصلا-االملكعند

صلاحالملكعندالسهرورديعقيدةيوطعنواالظاهر،

حلبقلعةفيأعدمإنهوقيل،بقتلهابنهعر،فأشار،الدين

وكان.سجنهفيجوعاماتحتىشكأومصر،فيأو

.ام191هـ،6"اهسنةفيذلك

تجلتوقد،تفكيرهفيالنزعةإشراقيالسهرو،هـديكان

إنهإذ،الإشراقحكمةكتابهفىالإثراقيةالنزعةهذه

إلىأقربمنطقهوكان.والتصوفالمنطقبينفيهجمع

فلسفةإلىأقربوتصوفه،المنطقفياليونانيأرسطومنهج

اتصلتوقدجوانبها.بعضفيالإشراقيةاليونانيأفلاطون

فلاسفةمنوفيثاغورثوأنبادوقليسمسبهمأيضافلسفته

الرسميوض!،.الس!لأنواع

منالرئي!يةالأنواعبعض

وأالطمييفالسهل،الس!ل

الطيرمز،يتكونالفيصي

فيضادمنالمتخل!والرمل

هوالسا.حليوالسهلالنهر،

نحوبر!قينحدرالذيالسهل

دإلهالداتخليالسهلأماالبحر.

!مالأوسطالقسمفييكون

أعلىموصعليوعادةالأرض

الساحلي.السهلمستوىس

أيضاتأثر.سقراطقبليتفلسفونكانواالذيناليونان

فيفلسفتهفجاءت،والظلمةالنورفيالزرادشتيبالمذهب

بالنورانيالروحانيإلىويرمز،والظلمةالنوربينالتقابل

ويمكنالأنوار.بنوراللهوإلىبالظلمانى،الماديوإلى

الأذواقمنمزيجبأنهاالسهرورديفلسفةتلخيص

الفلسفية.والأنظارالصوفية

قتلهأسبابأحدأنإلىسيرتهمؤرخيأحدأشاروقد

كلوفيدائماالحصولممكنةالإمامةبمعنىالنبوةبأنقوله

دمه.فأهدرظاهرهعلىكلامهأخذوقدعصر،

علىيربوماالمصنفاتمنلهسيرتهمؤرخوأحصى

المنظوممن،والحكمةالإشراقيةالفلسفةفيمصنفاالأربعين

ويتكونالإشراقحكمةالمصنفاتهذهأهمومنوالمنثور،

وفيه،النوريةالهياكل،والإلهياتالمنطقفيقسمينمن

إلىبنفسههووترجمهالإشراقيةفلسفتهجوانبتظهر

فيهاتأثررمزيةقصةوهيالغربيةغربةرسالة،الفارسية

ترجموقد.طفيللابنيقظانبنحيبقصةالسهروردي

آياتتفسيررسالةوله.الفارسيةإلىسينالابنالطيررسالة

فيكتابوله.كل!.فاللهرمسولعنوخبراللهكتابمن

وكشفسينابملابنالإشاراتشرحأيضاولهالسيميا،

ذكرهاالمنظوماتمنطائفةوله.الصفاءلإخوانالغطاء

نزهةقصيدةمنهاالأدباء،معجمفىالحمويياقوت

مطلعها:التيالأرواح

الأرواحإليكمتحنأبدا

والراحريحانهاووصالكم

وبدونتقريباالسطحمستويةعريضةأرضقطعةالسهل

منانخفاضأأقلعادةوالسهول.السطحفيحادةتغيرات

وأالمسواحلعلىتوجدوقدبها،تحيطالتيالأرض

مستوىعنعادةترتفعالساحليةوالسهول.بالداخل

مثل،المرتفعةالأرضتشكيلاتتلاقيحتىس!إلبحر

فيتوجدقد،الداخليةوالسهول.الهضابأوالجبال

العظمىالسهولمثل،السهولمنكثيراأعلىمرتفعات

للطقسنتيجة،قليلةأشجارفبهاالمتحدةالولاياتفي



الأزدكطمحمدبنسهل166

أصسهولافىتزدهرعادةال!ضيفةوالغاباتالبارد،أوالجاف

الأن،اسمكانكثيفةعادةواسمهول.رطبطقسبهاالتى

المبافطبناءيسهلأنهكما.أ!زراعةصالحةتكونغالباالتربة

المسطحة.الأرضعلىوالطرق

تكونتصسهولأغيضية(.)اأوالطمييةالسهول

المماطة!شىوالفيضاناتنهر.انسيابتركهماورملطمي

.الأخرىوالموادالتربةمنكمياتمعهاتحملالمرتفعة

علىالمنخفضاتفيالموادهذهالفيضاناتوتترك

المياهتركدالنهر.واديعلىتفيضعندما،السهول

طبيعية.ترسباتتحدثحيث،الأرضسطحعلىالفائضة

براهمالترانهروديانهومنطقةالعالمفيطمييسمهلوأكبر

.وبنغلادشالهندفيالسندونهروالجاج

علىالمنخفضةالأرضمنقطعة.الساحلىالسهل

منكثيروفىالبحر.ناحيةببطءتنحدرالبحر،ساحل

زهىاجحر.اسطحتحتالسهولهذهمثلت!ضنالحالات

هذهوتتراكم،الجبليةالأنهارامنجرفهاتمموادمنم!صنة

البحر.أرضيةعلىسهلأوتبنيتدريجياالمواد

الساحلىأطسهلجيدمثال.الأطلسىالساحلسهل

أصشرقياالشاطئعلىويقع.بالس!صانالمكتظالخصيب

السهولمنوكثير.المكسيكإلىكندامنأمريكالشمالي

أحدثالمرتفعالبحرمستوىولكن.الموانئقليلةالساحلية

سهلمنأجزاءبعضفيالجيدةالخليجيةالموانئبعض

الأط!سى.اسماحل

الأراضيبينالفاصلالخطيمثلالذيالحاد،والمنحدر

الجندلة.خطيسمىالساحليوالسهلالأخرى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ال!ضىالسهولالحدا،حطالبامبا

الهضبةالشحرصتالحالىالس!!البراري

التندرا

بنسهل،الأزديانظر:.الأرديمحمدبنسهل

محمد.

الحشائعشتغطيهامنطقةالشجرمنالخاليالسهل

الحارالصيفذاتالجافةالمناطقفيوتقعغالباالقصيرة

السهولمعظمفيالأمطارمعدليتراوحالبارد.والشتاء

منأقلوهياسعام،افيسم5و.2ءبينالأشجارمنالخالية

ونجدأصحراء.اأمطارمنوأكترالمروجفىالأمطاركمية

اسيامنالداخليةالمساطقفيأصشجرامنخاليةواسعةسهولآ

منالخاليةالسهولمعظموفي.الشماليةوأمريكاوأورودا

تنموولاسم3.عنيقللارتفاعالنباتاتتنموالأشسجار

الطويلة.البرارينباتاتمثلبغزارة

منالأشجارمنالخاليةأصسهولاتمتدأورامميافى

المنطقةهذهوتسمىآسيا،أواسطإلىالجنوبيةأوكرانيا

الربيعأثناءفيهتنموالذيالشجرمنالخالىأصسهلباالعريضة

السوسنىالزعفرانكأزهار،الألوانباالغنيةالأزهارمنكثير

تشمل.الناردينونباتوالفصحأسسوسنواوالياقوتية

كأفاعي،الثعابينأنواعالشجرمنالخاشالسهلحيوانات

كالرهوالطيوروأنواع،السوطيةوالثعا!ت،السامةأورس!ت

فيهويعيش.ال!ليفوالقطقاط،ال!جيرةوالحبارى،الكركى

الأرضي،والسنجابكالمرموط،القوارضمنكبيرعدد

الحقل.وفأرواللاموس،بالعسجابالشبيهوالسلق

منالخاليةالسهولتشكلأحشماليةاأمري!صاوفي

نيومكسيكومنالكبيرةالمنبسطةالأراضيمعظماالأشجار

كندا.فيالجنوبيةألبرتاإلىالمتحدةأ!لاياتافيأسةأصشماا

نباتالشماليةأمريكاسهولفيالموجودةالنباتاتتشمل

الجاموسوعشب،المراعيعشبمننوعوهوالحرامة

فيالناسيبدأأنوقبل.الشمسدوارمنصغيرةوأنواع

والأرانبالثيرانمنكثيريقطنهاكانالمناطقتلكرراعة

والوعول،البراريوكلابالوحشيةوالأرانبالأمري!صية

والصقور.الأمريكية

لرعيالأشجارمنالخاليةالسهولاليومالناسيستعول

أضرتلقد.الأخرىوالمحاصميلالقمحوزراعةالأغنام

منطقةحرثفبعد،السهولببعضوالحرتالرعىكثرة

فيخاصةالمنحلةالتربةالشديدةالزوالغتجرفربماسهلية

العواصفإلىبالإضافةالحرثأدىوقد.الجفافموسم

منطقةفيشسديدةرمليةعواصفنشوءإلىوالجفاف

.المتحدةالولاياتفيالعظمىاسمهول

الغبارية.العواصفانظر:

سهل.أبو،الرازيانظر:.الراريسهلأبو

)الأرض(.ويدتشايرانظر:.سالزبريسهل

سهل.ابن،السرخسيانظر:.السرحسيسهلابن

.هلالأبو،العسكريانظر:.العسكريسهلابن

السنداتا!متثمارات(؟)أنواعالاس!نمارانظر:.السهم

المالية.الأوراقسوق،والأسهم

ماشعوببمبالسهامالرمايةبموليم،تيلانظر:.السهم

النفخ.قصبة(،)الأسلحةالتاريخقبل

منأنواعستةمننوعالسهمسمكة.سمكة،السهم

إلىالهندمنالممتدةالمياهفييوجدالصغيرةالأسماك
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الضحيةفتسقط،مائيةحشرةإلىسهمهابتصمالسهمسمكة

كلها.فتأالماءفيمصعوقة

قطراتالسهمسمكةتطلق.وأسترالياوإندوني!جماالفلبين

بالسهم،أشبهشكلفىهائلةبقوةالهواءإلىفمهامنماء

الماءسطحعلىتسقطوعندماالماء،فوق،الحشراتاتجاهفي

تلتهمها.

الصغيرةالعذبةالمياهأسماكمننوع041أحدالسهمي

مياهفيالسهميأسماكتوجد.الفرخفصي!4إلىتنتمى

إلىكنداأواسطمنالروكيجبالشرقالشماليةأمريكا

بسببالاسمهذاالسهميعلىأطلق،.المكسيكشمال

اخر.إلىمكانمنكالسهمتندفعصثتنقلها،طريقة

السريعةالصافيةالمياهفياسمهميأسماكمعظمتعيعق

فيبعضهاويعيشالحصىقاعهايغثليوالتيالمجرى

ذكريكتسبالتوالدفصلوخلالوالأذ+ممار.البحيرات

ذكرذلكعلىالأمثلةومن.لامعةءلىيدةألواناالسه!

والأحمرالأزرقبالألوانيتلونالذيالقزم!ءالسمك

بدايةفيأوالربيعفصلخلالالأنثىوتشوالأصفر.

منكثيرةبأنواعالسهمىأسماكوتتغأ،ى.الصيف

علىفتعيشصغارهاأما.أخرىوأسحاكالمائيةالحشرات

أحجاموتتراوح.الحيوانيةالعوالقتسمىمجهريةكائنات

عنطولهيقلالذيالأصعر،السهمىح!خمبينالسهمي

ينموالذيواللوجبيرشا!لبقعاشالسهمى،سنتيمتراته

بينالأنواعأغلبأطوالويتراوحور!نتيمترا.02حوالىإلى

و.أسنتيمتر.5

مهدداالسهميسمكةأنواعمنعد.دأصبح

تجاهخاصةحمساسيةلهالسمكامذالأنبالانقراض

علىالخوفأخروقد.محيطهعلىق!رأالتيالتغيرات

نهرعلىتليكوسدبناءإتمامالحلزونيالسهميحياة

العشرين،القرنسبعينياتأواخرخلالالصغيرتنيسي

علىأم089سنةبناؤهتمالذيالسدهذاقضىحيث

،آنذاكالحلزونيالسهمىلسمكةالمعرو!تالوحيدالموطن

،الأخرىتينسىأنهاربعضفيبعدفيمااكتشفولكنه

.بالانقراضمهددايعدلمثمومن

المعتدلةالمياهأسماك:)صورةالأسماكأيضا:انظر

(.العذبة

الأصغروالدبالأكبرالدبأنظر:دجم.،السهمي

الأكبر(.)الدب

ايىالم!فأطلقهاكيالاسمأورابسهول

الزراعيةالأراضيمنواسعةمساحاتعلىميتشلتوماس

وتعرفبأستراليا.فكتوريامنطقةفيالخضراءوالمراعى

عبرام836عاموفى.الغربيةالمحافظةباسمألانالمنطقة

الساحل.باتجاهأفوكارنهرحتىوتتبعه،موراينهرميتشل

الخضراءالأراضيمنشاسعةمناطقلاكتشافهأبتهجوقد

الغربإلىالواقعةالسهولسمىوأخيراالنهر.جانبىعلى

أستراليا(.)سهولفييكسأسترالافيليببورتمن

توماسالسير،ميتشل،تاريخ،أستراليا:أيضاانظر

.لفينجستون

فيواسعةجافةحشائشمنطقةالكيرىالسهول

وتعدينية.زراعيةأهميةذاتمنطقةوهىأمريكا.شمال

كنداشمالمنكم00042حوالىالكبرىالسهولتمتد

وتمتد.المتحدةالولاياتفيوتكساسنيومكسيكوحتى

أكثرالقمحويعد.الحبوبمنشاسعةحقولأتحويالكبرىالسهول

الفصفصة،أيضا:الكبرىالسهولوتتج.المنطقةفيأهميةالمحاصيل

(.كالقمح)نباتوالجاوداروالشوفانوالشعير
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حتىالروكىجبالسلسلةومن.كم065حوالطشرقا

الجنوبية،دأكوتاوحتىكندا.فيالغربيةساسكاتشوان

.المتحدةبالولاياتشرقاوأوكلاهوماوكنساسونبراسكا،

إلى1.ء3.مابنالجبليةالجبهةعبرالغربيالحدويتكون

054بنفهوالشرقيالحدأماارتفاغا.متر2).00

،أركنساس:الرئيسيةالأنهاروتحتويارتفاعا،متر06و.

.تشوانسكاوسا،وبلات،وميسوري،وكنيدي

الغربيةالسهولفيالناسمننسبياقليلعدديعيمق

المنطقةس!سانعددويزداد.الروكىجبالعبرالكبرى

شرقا.اتجهناكلما

علىوالحيواناتالنباتاتمنكبيرةنسبةوتعت!د

منمتنوعةتشكيلةعلىتحتويحيث.الكبريالسهول

وحشاشالزرقاء،الجرامةعشبفيهابماالحشائمق،

العش!منوقليل،المنقورةالقمحوحشائش،الجاموس

السحاكط،مثلحيواناتعلىالمنطقةوتحتوي.الأزرق

وابن،البراريوكلاب(،أمريكي)حيوانوالأبوسوم

الأمريكى.وال!بانالجرسيةوالأفاعى،والراقون،عرس

السهولأقتصادياتعلىوالتعدينالزراعةوتسيطر

مناطة!منواحدةكذأصكالكبرىالسهولوتعتبر.الكبرى

الأخرىالزراعيةالمشجاتوتتضمن.الرئيسيةالقمحزراعة

)لباتوالجاوداروالشوفانوالشعير،الفصفصةمنكلا

منكثيرفيوالأغنامالماعزرالأبقاروترعى(.كالقمح

ب!سميةزيتاالكبرىالسهولوتنتج.المنطقةفيالأماكن

وأالمتحدةالولاياتفيأخرىمنطقةأيةتنتجهمماأكبر

منهائلمخزونعلىمنهاالش!اليةالمنطقةوتحتويكندا.

.الحجريالفحم

وكان.الكبرىالسهولسكنمنأولالهنودوكان

بداياتفيالمنطقةاكتشفواالذينالأوروبيينأولالأسبان

الهنودمعالفراءتجارةالفرنسيونوبدأعشر،السادسالقرن

الأهليةالحربوبعدعشر.الثامنالقرنأوائلفيالمنطقةفي

السككخطوطقادتأم(865-1861)الأمريكية

الكبرىالسهولعبرالغربتجاهبنيتالتيالحديدية

اكتشفوقد.ورعيزراعةومناطقجديدةمدنلإنشاء

بدايةفيالمنطقةفىالطبيعيوالغازالنفطمنكبيرمخزون

الثانيةالعالميةالحربومنذ.العشرينالقرنمنالعشرينيات

فىالحجريالفحموتعدينالنفطزادأم(49ء-1)939

المنطقة.هذه

-؟أهـ،38-؟)صالحأبيبنشهيل

محدث.ذكوانأبيهاسم،صالحأبىبنسهي!!م(.755

فيتكلمواالحديثعلماءمنعدداأنإلا،الحديثكثير

آخرفياختلط.بهيحتجصدوقالجملةفيوهو،حفظه

ماتلهأخاأناختلاطهسببوكان.حفظهفساء،عمره

اختلاطهكان:وقيل.الحديثمنكثيرافنسي،عليهفحزن

المسيب،بنوسعيد،أبيهعنروىبها.أصيبعلةبسبب

بنوسليمانالمنكدر،بنومحمددينار،بنوعبدالله

وشعبة،مالكالإمامعنهروى.وغيرهم،الأعممقمهران

عيينة،بنوسفيان،الفزاريوأبوإسحاق،الحجاجبن

جريج،بنوعبدالعزيز،معاويةبنوزهيرالثوريوسفيان

ناإلا.الستةالكتبأصحابحديثهأخرجوغيرهما.

خلافةفيمات.بغيرهمقروناأوتعليفاأ!هأخرجالبخاري

المنصور.

الفرنسي،النقديالنظامفيصغيرةمعدنيةعمدةالسو

منمائةمن)جزءسنتيماتخمسةتعادلوكانت

الثانيةالعالميةالحربنهايةمنذبهامعمولآيعدلم(.الفرنك

.أم459عام

اتيالقنواتمنمجموعةسوقنوات.قدواتسو،

وبحيرةالكنديةسوبيريوربحيرةبينالسفنتسمثرور

من%85.9-تمر.المتحدةالولاياتفيهورون

بمرورتسمحسوقنوات

بحيرةبينالسفن

.هورونوبحيرةسوبيريور

فيالأمريكيةالقنوات

محابصأربعةفيهاالصورة

الجسرأما)هويسات(.

فإنهالقنواتقربالدولي

سانتسولتبينمايربط

ميتشيجانفىماري

وسولتالمتحدة،لولايات

أوظريوممطماريسانت

بكندا.
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سوقنوات

*-"؟لير!كأسإلححربر

حسى!!كاسوةقنا

سيلأس!ضحيره
برش!ع*!؟سلجولطأرشإ

لملململم!زور(بحيزةخسصض

ضيبسي!ارلحر-5شجم!!-

لم!الحلز!برئح!ئ!

-ء-حدوددوللة

الحديديةالسكك-

طر!!كا!

كبم-ى)ل!طرة(-

القنا،(هوشعت

اهتما*القطة4

ص!اءفيمبان

فيوتتألف.الشرقيالجانبمنالقنواتعبرالحمولات

أما.الحجريوالفحموالحبوبالحديدخاءأمنمعظمها

فهيالغربيةالقنواتسفنعلىتشحناككطالرئيسيةالسلع

البضائعوزنويقدر.والنفطالأحجار،الحجريالفحم

فيمتريطنمليون77بحواليال!ضواتبتلكتمرالتي

منالمائيةالممراتتلكإغلاقفيالصقيعويتسبب.السنة

أبريل.أوائلديسمبرحتىمنتصف

بحيرةبينطبيعيةوصلةماريسانتنهريشكل

يقطعونالأوائلالصيادونوكان.هورونوبحيرةسوبيريور

ماعادةوكانوا.وأخرىبحيرةبينماالنهريةالمنحدرات

المناطقحولللمروروالفراءالصغيرةزوارقهميحملون

هدسونمرفأشركةأنجزتام897عاموفي.الخطرة

تسمححتى،المياهلرفعواحد)هويس(محبر،ذاتقناة

بالمرورالمستويالقاعذاتوالسفن،الصغبرةللزوارق

المحبسذلكالأمريكيونالجنوددمروقدالنهر،عبرصعودا

بريطانيابيندارتالتيأم281عامحربخلال

السفنكانت،ام983عاموبعد.المت!هـةوالولايات

عاموفى.عجلاتعلىالمائيةالمن!!دراتحولتنقل

.الغرضلهذاحديديةسككخطبناءتمام،085

عشرالتاسعالقرنأواخرفي.الأمريكيةالقنوات

إيجادوالنحاسالحديدشحناتأستد.عت،الميلادي

.هورونوبحيرةسوبيريوربحيرةبينأفضملنقلأساليب

لمحانشاءميتشيجانولايةقامت،حكومىتفويضوبفضل

وتولت.ام855عامفي)هويس(مائيمحبسذاتقناة

.م1881عامالقناةإدارةالأمريبىهةالحكومة

ومحبسقناةأيضاالأمريكيةالةنواتوتشمل

محبسأما.كم82.طولهاويبلغ،ماريسانتشلالات

سابينمحبسوأنشئ،ام419عامإنشاؤهتمفقدديفز،

علىويوجد.الشماليةالقناةعلىوهماأم،919عام

،أم439عامافتتحالذيمكارثرمحبسالجنوبيةالقناة

م34عرضهويبلغأم689عابمافتتحالذيبوومحبس

سفنبمرورويسمح،الامريكيةالقنواتفيالأعرضوهو

أنشئوقد.م03.إلىوطولهام3.إلىعرضهايصل

عامإزالتهتمتصغيرمحبسمنبدلأهذابومحبس

.أم629

السفنوظلتام،598عامأنحثصشت.الكنديةالقناة

ديفز.محبسإنشاءتمحتىتستخدمهانسبياالكبيرة

ماريسانتسولتقناةأيضاالكنديةالقناةوتدعى

.م64وعرضها،كم2وطولها

الاستعالبهيقصدالعقاقيراستعمالسوء

الاستمرارويؤدي.العقليغيرلعقار،الطبيوغيرالضار،

عليهاتطلقعقاقير،عدةأو،معينعقاراستعمالسوءفى

وبعضالصحيالتدهورإلى،نفسياالمنشطةالعقاقيرأحيانا

الخبراءبعضويستخدم.والنفسيةالشخصيةالمصاعب

المصاعبإلىللإشارةالعقاقير،استعمالسوءمصطلح

عليهايطلقوالتيفقط،المحظورةالعقاقيرباستعمالالمرتبطة

خبراءفإنذلكمنوبالرغم،الشارععقاقيراسمأحيانا

بهاالمسموحالعقاقيراستعمالسوءأنيعتقدونآخرين

قدالتيالعقاقيرذلكفيبما،البابهذافييدخلقانونا،

الأطباء.بهايوصي

فىخاصةأهميةمعينعقارتحاهالثقافىوللموروث

فالكحوللا.أوضاراالعقاراستعمالكانإذاماتحديد

العديدولكن،التسميمدرجةنفسلهمامثلا،والمارجوانا

لا4لإغررولاءصصلالأحطء*ص.،!قي!ئا!ت*ز!

كا!كو،"ونتابىجئي

با!سر!حححمد"!يزرءححححع!كة!الضح!ص!فط!حميعحيهكح!ر*يحيمم!حس!-الثدخ"*!!!زز!بمبه!!
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ءء--*-*-.حمحسكا-حسلر

.س-آ-"--ير*----قآ---"--حمه!

!ض!حو!زر؟ح!يهلا-المحر-س-لمسىكةشمدحيثح!ح!!-رالطاست**3*

يد"ء*------لمحعركهاذكألورا،رسك!حس!جي؟صيهبم!هكحمع!سيس!*-***

في--س-عشة7!س!-!2-لعمسس!احقف!؟ووو!ح!لممتا!ك!هويس-
+-!سسس"ستن--صشتسهـس--ء--بولأ-

الهرراءء-+-ص!صرز!ششصس-س!ذشركه-!-!كاء-ء--رورءص-تمة؟ثتئمشانتالمرإييتم
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كم05،051،521،532،3
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بيمما،باعتدالالكحولباستعمالتسمحالمجتمعاتمن

ضئيلأ.كانمهماللمارجوانااستعمالأيبشدةترفض

دوائية.قوانينشكلفيينع!سم!،الثقافىالموروثهذا

الدولمنالعديدفيبهمعسموح،الكحولبيعفإنولذلك

.الدولكلفيمحظورالمارجوانابيعأنحينفي

عقارتجاهالثقافيالموروثهذامثلوجودويؤدي

للعقارالقانونيالاستعمالبينالتفريقصعوبةإلى،معين

مثلا،الكحوليةالمشروباتفتناول.ا!حتعمالهوسوء

منذ،الإسلاميةغيرالمجتمعاتمنالعديدفىبهمسموح

التىالموادمنفالكحولذلكمعولكن،السنينآلاف

أحال!ا.افيواسعنطاقعلىاستعمالها،يساء

اكتىالعقاقيرمعظما.استعمالهايساءالتىالعقاقير

يسمحلاالقانونأنبمعنى،محظورةعادةاستعمالها،يساء

المارجوانا،العقاقيرهذهمنبيعها.أوبحيازتها،

عقاقيرمثل،الهلوسةوعقاقير،والهيروين،والكوكايين

استعمالها،يساءعقاقيروتوجد.والمسكالن.د..سل

هذهمن.طبىبترخيصعليهاالحصوليمكنولكن

منبهايرتبطوما،والباربتيورات،الأمفيتاميناتالعقاقير

كذأ!كتوجدكما.ئاتوالمهد،والمورفين،تمسكنا

عليها،الحصوليمكنولكن،عادةاستعمالهايساءعقاقير

العقاقيرهذهمن.الدولمعظمافىطبيترخيصدون

وبقيةالبيوتيل،ونتريت،التبغفيوالنيكوتين،الكحول

التنظهيف،محاليلعنالنابخالدخانمثل،النشوقات

والغراء.،والبترول

معظميلجأالعقاقير.الستعمالالناسيسىءلماذا

علىالحصولبغرضالعقاقيراستعمالإلىباستمرار،الناس

هذاويتفاوت.يتوهمونهكذاأوالعقليةلحالتهمممتعتغيير

الشديد.النفسيالتأثيرإلى،الخفيفالانتشاءمنالتغيير

والمارجوانا،،الكحولمثلعقاقير،الكثيرونويستعمل

وقد.بالحيويةالشعورأوالنشوةإلىللوصولوالكوكايين

الحواستغييرإلىالعقاقيرلهذهالمفرطالاستعماليؤدي

.للإدراكوأ

منها،دوافعلعدةالعقاقير،معتجربتهالشخصيبدأ

تمرد،عنللتعبيرأو،الابتهاجبهدفأو،الاستطلاعحب

منهرباأوالعقاقير،مستعملىمنأصدقاءهلأنأو

المتعلقةالمشاكلمثل،الشخصيةالمشاكلأو،اله!وم

النظروبصرف.العائليةالمشاكلأو،العملأو،بالدراسة

الكثيرينفإنالعقاقير،ا!شعمالإلىأدتالتىالعواملعن

علىقادرينغيرصاروالأنهمالعقار،امشعماليواصلون

منه.الفكاك

الاستعماليؤديالعقاقير.استعمالسوءتأثيرات

ونعنيبالاعتماديعرفماإلىالعقاقير،لبعضالمنتظم

التخلييصعبعادةيصبحالعقار،استعمالأنبذلك

الاعتمادإلىيرححزئياالعقار،علىوالاعتمادعنها.

للحصو!،ملحةرغبةوجودعلىهذا،وينطويالنفسي

أيضا،جزئياويعودالعقار.يوفرهاالتي،النفسيةالراحةعلى

حالةلديهمتتولدبهوالمصابون.الجسمانيالاعت!ادإلى

إلىيحتاجالشخصأنبمعنىالعقار،تحملحالةتسمى

وإذاالتأثير.نفسعلىللحصولالعقارمنأكبرجرعات

توقفثمالعقار،تحملبحالةماشخصأصيبأنحدث

العقار.بانقطاعيعرفمايعانيفسوف،استعمالهعن

يضطر،الشدةمندرجةللعقار،الجسماحتياجيبلغوهسا

منبالرغممنه،مزيدعنالبحثإلىالعقار،مستعملمعها

منوتعتبر،بالإدمانتعرفالحالةهذهالجسما.علىضرره

إدمانأومثلا،فالكحولية.أ!سحيةاالمشاكلأخطر

الشخصية.وحياتهالفرد،صحةتدميريمكنهماالهيروين

انحدرات.إدمانانظر:

يساءالتيالعقاقير،منللعديدالمباشرةالتأثيراتوتنطوي

والمارجوانا،مثلافالكحول.جسيمةمخاطرعلىاستعمالها،

.العضلاتوتناسق،الذهنيالانتباهمنتقللوالمهدئات

فيهايتسبب،الحركةحوادثآلافعامكلفىوتحدث

وخاصةالعقاقير،تأثيرتحتسياراتهميقودودأشخاص
والكوكايين،ال!حولتناولفىالإفراطيؤديقدو.أححولا

تشلوقد.الموتأوالإغماءإلىأ!يروينوا،المنومةوالحبوب

يؤديقد،ذلكإلىبالإضافة.التنفسعمليةأعقاقيراهذه

القلب.نبضاتتوقفإلىالكوكايينتخاولفيالإفراط

الدفعاتوتتفاوتنقيةغير،المحظورةالعقاقيرمنوالكثير

الاستعماليؤديوقدقوتها.فيالواحدالعقارمنالختلفة

.الموتإلىالقوةعاليةعقاريةدفعةمنالمفرط

يرىحيثالهلوسةإلىالهلوسةعقاقيروتؤدي

فعقار.الواقعفيموجودةغيرأشياءيسمعأو،الشخص

عنبانفصاليحسالمتناوليجعلعقاروهومثلا،.س.د.ل

وبالإضافة.المتناوللدىعنيفافعلردأحيانايولدوقد،واقعه

يتبادلونالذينالوريد،عبرالعقاقير،متعاطيفإن،ذلكإلى

)مرضبالأيدزللإصابةعرضة،والمحاقنالجلديةتحتال!بر

اللأخرى.والأمراضالمكشعسب(المناعةنقص

العقاقيرمعظمتؤثرالعقاقير.استعمالسوءعلامات

هذاويكون.الشخصسلوكعلىاستعمالها،يساءالتي

فىالإفراطيؤديفمثلا.الحالاتبعضفىواضحاالتأثير

التناسقضعفإلى،المنومةالحبوبأو،الكحولاستعمال

تناوليؤديكما،النومإلىوالميل،النطقوتعثر،العضلي

حالاتوفى.والثرثرةالقلقإلىوالكوكايين،الأمفيتامينات

نفسه،المدمنإلايعرفهولاواضخا،التأثيريكونلا،أخرى

والمارجوانا.التبغتأثيراتذلكعلىوالأمثلة
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يحيطونالعقاقير،متعاطيمنا!!ديدلأنونظرا

أعينعنبعيدةتظلممارساتهمفإن،أسريةباعادةنشاطهم

التغيبيكونوقد.الحميمينالأصدقاءأو،أنفسهمالاباء

فيالتدهوروكذلكالعملأوالمد،رسةأوالمنزلعن

استع!العلىدليلاالعمليةالكفاءةأو،الدرابنطالمستوى

علىمؤشراكذلكالشخصيةتغييرويتبرالعقاقير.

كثيرا،يحدثالتغييرهذامثلولكنالعقاوبر،استعمال

ال!قاقير.استعمالدون

سوءمنالوقايةالعقاقير.استعمالسوءمنالوقاية

بدايةبعد،وقفهمحاولةمنأفضل،ر،العفامشعمال

في،ممارساتهمالعقاقيرمستعمليمعظمويبدأ.الممارسة

يأتيوهناالعمر.منالعشرينياتمطلعأو،البلوغسنوات

سلوكيةمعاسروضعفىيتمثلالذيالمراه!زإ،اباءدور

معهم.العقاقيراستعمالموضوعومناقشة،لأبنائهمقويمة

بتجنبوذلك،لأبنائهمقدوةيكونواأنكذلكوعليهم

سوءبوادرالاباء،لاحظأنحدثوإذاالعقاقيهـ.استعمال

علىفوراعرضهفعليهم،أبنائهمأحدعلىالعقاقيراستعمال

اجتماعيةمؤسسةأيةأو،الختصتحشاريالالسأو،الطيب

بالأمر.مهتمة

الموسوعةفيصلةذاتقالات5

يسولفيراملدالأفيون

الهلوسةعقارعقار،دي.أس.ل

الكحوليةمينمفيتالأ

يينلكودارعقا،تبيتورالبر

يينلكوكااحينلتد

نارجوالماالحشيمق

لخدرا!والد

هقلمرا

لمنبه

لمهبط

لمورين

عقار،ونلميتاد

عقار،مينلميثامفيتا

لهيروين

وعيوب)أساضنلأسناا:نظرا.الأسئانطبا!إسوء

.الأسنانطب،سنانالىةتقويمالأصنان(بم

ماتناولعدمعنتنجمصحيةغيرحالةالتغذيةسوء

الاستفادةعدمأوامتصاصهاضعفأوالمغذيااتمنيكفي

وإسهالمغصالحالةهذهوأعراضالج!3.داخلمنها

التغذية،سوءمننوعانوهناك.للوزنونقصوضعف

علىالحصولعدمعنوينتج،الأوليالتغذيةسوء

النوعياتعلىالحصولعدمأوالطعاممنالكافيةالكميات

وجودبسببوينشأالثانويالتغذيةوسوءمنه،المطلوبة

المغذياتمنالاستفادةمنيمكنهلابالج!مممامرض

.الطعامفىالموجودة

حعسبالتغذيةسوءحالاتمنعديدةأنواعوهناك

البروتينيالسعريالتغذيةفسوء.المةصقودةالمغذياتنوع

والسعراتالبروتينفينقصهناكبكونعندمايحدث

منالكافيةالكمياتعلىالجسميحصللاعندمايحدتالتغذيةسوء

طعاما.يتناولالتغديةبسوءمصابطفلالصورةوفي.الطعام

الحالةتعرف،السعراتفىالنقصكانوإذامعا.الحرارية

فيعرفالبروتينفيالنقصكانإذاأمابالسغل

شيوركر.لكوابا

الفيتاميننقصمنالتغذيةسوءينتجعأنيمكنكما

سبيلفعلى.المعادننقصعنأو،الفيتامينانظر:.بالجسم

حالةالجسمفيالنحاسأوالحديدنقصعنينتج،المثال

)الأنيميا(.الدمبفقرتعرفالدمفي

والطبيعية،والاقتصاديةالاجتماعيةالظروفتؤديوقد

ينتجقدكما،التغذيةسوءإلىوالجفافالفيضاناتمثل

حالاتالغذاءبتوازنوالجهل،والمرضوالفقرالحروبعن

التغذية.سوءمنعديدة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدمفقرالتغذيةالإسقربوط

الكساحالحميةمرض،دريالبري

الكواشيوركرالغذاءمرض،البلاغرا

الدرقيةالغدةتضخم

عامة،بصفةيشيرمصطلحعالأظلمعاملةسوء

بصورةللأطفالالكبارمنغيرهماأوالوالدينمعاملةإلى

وهناك.لذلكدقيقتحديديوجدلاأنهإلا،كريمةغير

الجسديبالعنفالطفلمعاملةسوءيحددضيقتعريف

والحرقالمبرحالضربذلكفيبما،الحياةيهددالذي

معاملةكليتضمنشمولاأكثرتعريفاهناكلكن.والخنق

الإهمالذلكفيبما،المثلىالعنايةدرجةإلىترقىلا

الصوروهذه.والاستغلالالعاطفيأوالجنسيوالاعتداء
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الإسلاملأنالغربيةالمجتمعاتفينجدهاالمعاملةسوءمن

الرسولوأكد،تهذيبهموطريقةالأطفالمعاملةطرقحدد

للطفل،النفسىالتكوينفيالمعاملةهذهأهميةعلى!!س!

صارتمعاملةوالحسينالحسن،بنتهابنىيعاملوكان

أيضاوأوضحإلإسلامالأبناء.معاملةطريقةفيمنهجا

للأطفالالمطلوبةالرعايةوحجمالأبناء،بينالمعساواةكيفية

المستقبلفىبناءالأتكوينعلىالأشياءهذهكلوأثر

برإلىبالمجتمعالوصولفىذلكبعدالرياديودورهم

.الأمان

التىالأطفالمعاملةسوءحالاتعددأحديعلملا

وتقدرأبدا.عنهيبلغلامنهاالكثيرلأنعام،كلتحدث

سى(.بي.)إنالأطفالعلىلمئالقسوةالقوميةالجمعية

ا!لأذىيتعرضونطفلالافعشرةنحوأن،الغربفي

يتعرضالغربيةالمجتمعاتفيمماثلاعدداوأنالجسدي

ويذكروويلز.إنجلترافىخاصةعامكلجنسيةلاعتداءات

بالولاياتوإهمالهماالأطفالمعاملةلسوءالقوميالمركز

سنويايتعرضونطفلمليوننحوأنالأمريكيةالمتحدة

ومن.حياتهمتهددمقصودةجسديعنفلأحداث

منالعديدفىشائعأمرالأطفالمعاملةسوءأنالمعتقد

الغربية.الصناعيةوالأقطارالناميةالبلدان

بمرورالطفلمعاملةسوءأممبابحولالاراءتغيرتثم

يومايعتقدونالاجتماععلماءمنالعديدكانفقد.الزمان

هم،عميقةعاطفيةاضطراباتيعانونالذينالأفرادأن

نأغير.الأطفالمعاملةسوءعلىيقدمونالذينفقط

معاملةيسيئونالذينالأفرادمعظمأنإلىتشيرالدراسات

رأيويوجد.تقليديةنفسيةأمراضمنيعانونلاالأطفال

يعمدونالأطفالمنمعاملتهمتساءمنأنوهوآخرشائع

تعرفحالةوهي،يكبرونعندمانفسهالشيءفعلإلى

منأنأثبتتالأبحاثأنبيدا!لعاملةسوءدورةباسم

نفسبالضرورةيكتمسبلاطفولتهفيمعاملتهتساء

.السلوك

الطفلمعاملةلحسوءأناليومالخبراءمنكثيرويعتقد

العقوبهفييرىالمجتمعلأنوامئالانتشارسلوك

سلوكلتعديلمقبولةطريقةالآباءيوقعهاالتىالجسدية

الكبارمنالأطفاليؤذونمنفإن،وعليهالأبناء.

يدركواأندون،الأطفالهؤلاءتقويمأحيانايقصدون

عاملا،النفسيالضغطويعتبر.بالأذىإصابتهمسهولة

الاباءويكون.الأطفالمعاملةسوءإلىيؤديآخر

يعانونالذينأو،الناسعنوالمنعزلونالعملعنالعاطلون

لأنقابليةأكثر،أخرىأسبابلأيةنفسيةضغوطمن

هذهمثليعانونلاالذينالاباءمنأطفالهممعاملةيسيئوا

النضجسندونهمالذينالأطفالويسبب.المشكلات

ومن.آبائهمعلىالضغوطمنالمزيدالمعوقونوالأطفال

لسوءعرضةأكثريكونونالأطفالهؤلاءمثلفإن،ثم

غيرهم.منالمعاملة

الأطفالمعاملةسوءأنكلهالعالمفىالناسأدركلقد

الانعزالمنالأسرةأفرأدمنعويمثل.كبيرةمعضلةيشكل

هذهحلطرقإحدىالنفسيبالضغطالإصابةأوالتام

وغيرهاالاباءمساعدةجماعاتتستطجعحيث،المشكلة

منالكثيرتخففأنالمتخصصةالخدماتمرافقمن

الحالاتفىويمكن.المعاملةسوءإلىتؤديالتيالضغوط

الذينالأطفالالأحداثمحكمةتحيلأن،القصوى

نوعأىإلىأوالرعايةدورإحدىإلىسيئةرعايةيتلقون

الدوليةالجمعيةانشئتوقد.الأطفالرعايةمرافقمنآخر

.ام779عامفىوإهمالهمالأطفالمعاملةسوءلمنع

إلىتهدفوهيقطرا،32فيأعضاءلهاالجمعيةوهذه

.البلدانكلفيالأطفالعلىالقسوةمنع

عادةتحدثوالبطنالصدرفيمعاناةالهضمسوء

الألميكونوقد.الشربأوالأكلفيالإفراطبعد

منهالتخفيفيمكنبالامتلاءشعوراأوفاترا،أوحاذا

وفي.الشرجفتحةمنالغازاتساخراجأوبالتجشؤ

يسمىمؤلممحرقإحساسيحدثبعفالأحيان

والفمالعنقنحوالمعدةمنيمتد(المعدة)مغصالحرقان

الأكل.بعد

فيالاضطراباتبعضأيضاالهضمسوءيصحبوقد

وأمراضالهضميةالقرحةذلكفىبما،الهضميالجهاز

علىعلاقةالههضملسوءليسولكن.المرارةأوالكبد

فيالهضمسوءيصاحبوقد.الهضميةبالأعضاءالدوام

بعضفيويمكننا.والكلىالقلبأمراض،الأحيانبعض

الأغذيةتناولعنبالامتناعالهضمسوءتجنبالأحيان

الطيباممتشارةويجب.النضجعوالشديدة،الدسمة

المتكرر.أوالمستمرالهضمسوءلمعالجة

الهضمى.الجهار،المغص:أيضاان!

الفيزياء!منفرعالسوائلعلمعكلم.السواول،

وتنطق.والحركةالسكونحالتىفيالسوائلبدراسة

والسوائلالغازاتمنكلعلىالسوائلعلمقوأنينبعض

انسيابهاعندالغازاتحالةمثل،معينةظروفتحققبشرط

ويقصم.منضغطةغيرتكونعندماأوضعيفةبسرعة

فرعين:إلىالسوائلدراسةأحيائاالفيزياءفيالمتخصصون

حالةفيالسوائلسلوكلوصف،الساكنةالسوائلعلم

بدراسةيختصوهذا،السوائلحركةوعلم،السكون

حركتها.أثناءالسوائللمسلوك
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مجالاتمنمجالينفىويطقالعسوائلعلمايدرس

الميكانيكية.والهندسةالمدنيةالهندسة:الهند/مسيةالتخصص

أساساالسوائلعلممبادئالمدنيونالمهند(سونويستخدم

الممتلئةأوالمفتوحةالأنابيبفيالمياهانسياربلدراسة

فيللتحكموالسدودالجسوربتصميميقو"ونكماجزئيا،

كما،والصرفالريوشبكاتوالقنواتالأنهارفيضان

.بالمياهالمدنإمدادشبكارتيصممون

أكثراهتمامهمفيوجهون،الميكانيكيونالمهندسونأما

كماضغط،تحتالممتلئةالأنابيبفيالسوا!للانسياب

هيدرولية،آلاتلتصميمالسوائلعلممبا):ئيستخدمون

السياراتقيادةوأجهزة،والمكابح،التوربيناتمثل

أجهزةوكذلكالفضاءوسفنللطائراتالتح!3ووحدات

التشييد.

سائلأيبضغطأوالماءبضغطالسوائل،الياتوتعمل

سائلبقوةالتوربيناتمثلبعضها،ت!يربينماآخر،

الطاقةتحويليمكنهاكبيرةعجلاتوالتورليينات.متحرك

مولدإدارةفياستخدامهيمكنشغلإلىللعسائلالكامنة

منأنواعوهناكآخر.عملأيتأديةوصطأوكهربائي

مناخرنوعيوجدكمابالغاز.أوبالبخارتسيرالتوربينات

زيادةعلىتعملالهيدروليةالمكابست!سمىالسوائلآلات

أكبرأخركباسإلىكباسمنسائلبوساطةالقوةونقل

لرفعالصناعةفيالهيدروليةالمكابسوتستخد.م.منه

أنواعأحدويسمى.الفلزيةالقطعولكبسالثقيلةالأحمال

السائل.رافعةالهيدروأجةالمكابس

عبركباسعلىالمؤثرةالقوةونقلزيادةعلىيعملالهيدروليالملكبس

معبسيطبتخاس!القوةتزداد.الأولمنأكبرآخركباسإلىالسائل

ويستحدمالأصغر.والكباسالأكبرالكباسمساكأيبينالنسبة

الثقيلة.الأحماللرفعالصناعة،سالهيدروليالكباس

الساكنةالسوائل

الساكنةالسوائلعلممبادئاستخدام

منالعديدتصميمعندأساسيغشي.الهيدروستاتيكا

الهيدروليةالمكابستصميمويعتمد.والأجهزةألالات

ومقياسالضغطمقياسمثل،الأجهزةبعضوتشغيل

الساكنة.السوائلعلمقوانينعلىالجويالضغط

أسطوانةمنالبسيطالهيدروليالمكبسيتكون

وتملأالاخر،منأصغرأحدهماكباسينعلىتحتوي

الكباسعلىالمؤثرةالقوةوتنتقلما.بسائلالأسطوأنة

فيالقوةوتزدادالأكبرالكباسإلىالسائلخلالالأصغر

الأكبرالكباسمساحتيبينالنسبةمعمباشرتناسب

لمبدأوفقاالسيارةكوابحوتعملالأصغر.والكباس

المكبحدواسةعلىالمؤثرالضغطفينتقلالسائلمكبس

علىبدورهيضغطالذيالمكبحقبقابإلىسائلخلال

.السيارةعجلات

ويتكونغاز.أوسائلفيالضغطالمانومترجهازيقيس

مفتوحولشكلعلىأنبوبمنالجهازهذاأنواعأبسط

ماء،أوزئبقايكونماعادة،سائلعلىويحتويالطرفين

ويلزم.الفرعينمنكلفيقليلاويرتفع،الأنبوبقاعيملأ

المادةكثافةعنمختلفةالمستخدمالسائلكثافةتكونأن

بالمكانالذراعينأحدويوصل.ضغطهاقياسالمطلوب

معرضاالاخرالذراعيظلبينمافيهالضغطقياسالمطلوب

فيالسائلمنسوبيبينالفرقويشير.الجويللضغط

انظر:.الجويبالضغطمقارناالضغطإلىالذراعين

المانومتر.

لقياسجهاز)البارومتر(الجويالضغطومقياس

الجويةبالأحوالالتنبؤفيأساسايستخدمالجويالضغط

مقياسأنواعأحدويتكون.الجبالارتفاعاتقياسوفي

مستوىوعند.زئبقعلىيحتويأنبوبمنالجويالضغط

سم75ارتفاعهالزئبقمنعمودوزنيتعادلالبحرسطح

العمود،هذاقاعدةعلىالمؤثرةالجويالضغطقوةمع

لتغيروففا،ينخفضأوالأنبوبفيالزئبقمنسوبويرتفع

البارومتر.:انظر.الجويالضغط

علمقوانينتصف.الساكنةالسوائلعلمقوانين

وينص.السكونحالةفىالسائلسلوكالساكنةالسوائل

وزنعنالناشئالضغطأنعلىالعلمهذامبادئأحد

ولاالعمود.هذاارتفاعبمقداريتحدد،السائلمنعمود

السائل.يحدثهالذيالضغطقيمةعلىالعمودشكليؤثر

الحجرةأرضيةمنيمتدانأنبوبينوجودمثلاافترضنافإذا

من،مستقيموالاخرالشكلمتعرجأحدهماسقفها،حتى

.الأولالأنبوبمنطولآأقصرالثانيالأنبوبأنالبديهي
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شيالعسائلكميةتكونبالماءتماماالأنبوبانامتلأفإذا

ذأ!كومعالمستقيما،الأنبوبفيمنهاأكبرالمتعرجالأنبوب

عموديارتفاعلأنالأنبولينقاععندالماءضغطيتساوى

واحد.فيهماالماء

فىالمغمورةا!لأجمسامعلىالمؤترةالطفوقوةوتعتبر

جسميغمرفعندماآنفا.اطذكورالمبدأعلىمثالاالسوائ!!

أكبرعمقعلىالجسملهذاالس!إسمفلييكونالماء،في

الماءعموديكونلذلكالماء.داخلالعلويسطحهمن

الماءعمودمنأطولللجسمالسفليالسطحعلىالضاغط

علىيؤثرالماءأنيعنيكا،العلويسطحهعلىالضاغط

الطفو.قوةالقوةهذهوتسمى.لأعلىبقوةالمغمورالجسم

طافية.المراكبإبقاءعلىتعملالتيالقوةوهي

ونصه:أصسابقاالمبدأمنيستخلصأرخملدسمبدأ

وزنهمنأقليكونوزنهفإنسائلفىجسميغمرعندما

أ!زرافقدادوسبب.المزاحالسائلوزنبمقدارالحقيقي

الإغريقياشياضياتعال!اطوروقد.الطفوقوةهو

الميلاد.قبلالثالثالقرنخلالالمبدأهذاأرخميدس

علبةهناكأنفلنتخيل،أرخميدسلمبدأوتوضيحا

فيتمامامغمورةكجم3ووزنهاواحدلترسعتهامعدنية

كيلووزنهالماءمنواحدلترمقدارالعلبة!ذهتزب.الماح!

واحد.جرامكيلوثق!!الطفوقوةمقدارإذنواحد.جرام

منأقلأيفقط،كجم2المغمورةالعلبةوزنفإنلذلك

واحد.حرامكيلوبمقدارالحقيقيوزنها

وعاءفىالموضوعالسائلأنعلىوينصبسكالقانون

المتخلصر.الاتجاهاتكلفىبالتساويالضغطينشر

فيالقانونهذابسحالبليسالفرنسيوالرياضيالعالم

.الميلاديعشرالسابمالقرن

فتحةمساحةزجاجةلنأخذباسكالقانونولتوضيح

محكماإغلاقانغلقهاثمبالماء،ولنملأها2أسم.عنقها

واحدجرامكيلوكتلتهنضئثقلاثم،التحركحرةبسدادة

كجم101/بمقداريزدادالماءضغطأننجد.السدادةعلى

للزجاجة.الداخلىالسطحمن2لمممكلعلى

الملحركةالسوائل

أ!ةمسأتعد.السوائلحركةعلممبادئاستخدام

.الالاتمنالعديدوأخصميمالسوائللهندسةأسا!عية

تخطهيطعندالسوائلحركةعلميستخدمونفالمهندممون

تصميموفي،الريونظموالقنوات،المائيةالتغذيةنظم

كالتوربيناتالسوائلآلياتبعضصنعوعند،الطائرات

ئية.الما

فيالمهندسونيأخذ،المائيةالتغذيةنظمتصميموعند

للضغطالملائمةالقيمةلتحديد،العواملمنالعديدالاعتبار

فييؤثرالمثالسبيلعلىالخزانفارتفاعالنظما.هذهفي

بدورهيحددالضغطوهذا،منهينسابالذيالماء،ضغصأ

وترتبطعليها.الحصوليمكنانتيالماءتدفقمعدلات

مصدرتصلالأنابيبمنطويلةبشب!!ةالحزاناتمعظم

حجميؤثرالحالةهذهوفي.الاممتخداملأماكنالمياه

فيوجدرانها،المياهبينالاحتكاكوكذلك،الأنابيب

.الانسياب

فيرئيسيادوراالسوائلحركةعلماقوانينوتؤدي

تكونالتوربيناتهذهفبعض.المائيةالتوربيناتتصميما

للماء،الطبيعيالانسيابيسيرهاحيثالأنهارفيمغمورة

وحينئذالسدودقواعدعندالاخربعضهايوضعبينما

الداخلالماءلتعجيلالسدعندالمنتجالماءضغطيستخدم

للماءالانتقاليةالحركيةالطاقةتتحولحيث،التوربينإلى

المولداتتشغلدورانيةحركيةطاقةإلىالمسسالص

ال!!رباء.لتوأصيدأححمربائيةا

فيالسوائلسلوكتصفالسوائلحركةعلمقوانين

مستتب.غيرأومستتباالسائلانسيابويكونحركتها

تحدثالتيللتغيراتنتيجةالمستتبكيرالانسيابوينشأ

عندأو،السائلضغطفيأوحرارةدرجةفيأوسرعةفي

أحوائق.اعندالسائلهذاحركة

المستتبالانسيابتحكمأساسيةقوانينثلاثةهناك

هي:للسوائل

حاصل:نصهالسائلانسيابفيالاستمرارمبدأ

ومساحةأنبوبداخلالمتحركالسائلسرعةفرب

سرعةأنيقتضىالقانونوهذاثابتمقدارالأنبوبمقطع

مساحةقلتكلماتزداد،أنبوبداحلالمتحركأصسائلا

كلماالسرعةهذهتنقصوبالعكس،الأنبوبمقطع

المقطع.مساحةازدادت

فتحةعلىفوهةوضععندالا!عتمرارقانونويطبق

هذهتقللحيث،الحدائقرشخرطوممنالماءخروج

بسرعةالماءمنهفيندفعالخرطومفتحةمقاسمنالفوهة

أكبر.

تعبيروهوبرنولى،قالونأيضاوتسمى،برنوليقاعدة

نأعلىوينص،السوائلحركةعلمفيالطاقةبقاءعن

وبالعكس،سرعتهانخفضتكلمايرتفعالسائلضغط

عالمطوروقد.السرعةازدادتكلماالف!غطينخفض

القرنفىالقانونهذابرنوليدانيالالسويسريالرياضيات

.الميلاديعشرالثامن

.الطائراتأجنحةتصميمعندبرنوليقاعدةتستخدم

الهواءتجعلالعلويسطحهعندانحناءةالجناحيعطي

،للجناحالسفليالسطحعندمنهأسرععليهينساب

السرعةمواضععندأقلالهواءضغطيكونوبالتالى
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خلالمنالماءاسحيابمنكلوصفعلىتفومبرنوليقاعدة

انسيابسرعةوبزيادة.طائرةجاححولالهواءوانمسياب،أنبوب

هوكما،أخم!ضغطيشج"أعلاه"الانبوبمنالضيغ!الجزءفيالماء

الوسطي.العموديالانبوبفيللماءالممخفضالمستوىفيمبين

لجناحمنحنسطحفوقالهواءاسميابأننرىالأسق!البثمكلوفى

المزادةوالسرعة.للجناحمستوس!فوقعليههو-كااسرعيكون

رفعإلىالجناحتحتالاكبرالضغطو!ديالهواء.ضغطمنلخفف!

.ئرةلطاا

عنهالجناحأسفلالهواءضغطيزيد،لذلكونتيجة.الأعلى

الطائرة.ر!إلىذلكويؤدي.الجناحفوق

بهاينسابالتىالسرعةأنعلىينصتوري!لميقانون

منجسمسقوطسرعةتساويخزانفىفتحةمنسائل

الفتحة.حتىأسسائلاسطحمستوى

توريشلىإيفانجليستاالإيطاليالفيزياءلم!اكتشف

.الميلاديعشرالسالغالقرنفيالقانونهذا

فيفتحةمنماءانسابلو،توريشليلقانونووفقا

هذاسرعةتكونالماءسطحمنم3عاكقعلىخزان

بعدحجريكتعسبهاالتىللسرعةمم!،ويةالانسياب

قانونينطبقولا.م3لمسافةأسكونامنسقوطه

للغاز.سطحأييوجدلاإنهإذا)كازات،علىتوريشلي

الغازضغطعلىفتعتمد،خزانمنغازانسياربسرعةأما

الخزا)ق.هذاداخل

خميدسرأ

بليمر،لسكابا

عدةقا،نوليلر

بينلتورا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الهيدروليكيالمحركوالمسلمينالعربعدالعلوم

المضحة)الفيزياء(

المكبحالمائيةالقوة

يمكنكيميائيةمركباتالطيدهيالغارسوائل

الطبيعى.الغازمنسائلشكلعلىعليهاالحصول

فيالقيمةالطاقةمصادرضمنالمركباتهذهوتصنف

وقودا،بعيدحدإلىالطبيعيالغازسوائلوتستعمل.العالم

.أخرىومنتجاتالبتروكيميائيةالموادصناعةوفي

حمسب،الرئيسيةالطبيعيالغازمعوائلمركباتتتمثل

والبيوتانوالبروبانالإيثانفى،الجزيئيةأوزانهاازدياد

المصمائالكيميائيةوتستعمل.والهبتانوالهكسانوالبنتان

مهمة.بتروكيميائيةمادةوهيالإيثيلينصناعةفيالإيثان

نفطغازباعتبارهاومزيجهماوالبروبانالبيوتانويصنف

فىللتدفئةوقوداأساسا،الغازهذاويستعملمسالأ.

وقوداالبلدانمنالعديدفييستعملكما،والمنازلالمصانع

.تللسيارا

الهيدروكربوناتضمنالطبيعيالغازسوائلوتصنف

الطبيعيالغازفىتوجدوالتي،والهيدروكربونات.الخممة

عنصريعلىتحتويالمركباتمنمجموعة،والنفط

جميعوتصبح.فقطوالكربونالهيدروجين

حرارةدرجاتتحتتوضعحينسوائلالهيدروكربونات

وتتميع.الجزيئيةأوزانهاحعسبمعينةوضغوط

ضغطوأعلىحرارةدرجةأقلفيالخفيفةالهيدروكربونات

الثقيلة.الهيدروكربوناتفيهاتتميعالتيتلكمن

الطيعى،الغازسوائللإنتاجأساسيتانطريقتانوهناك

الغازيبرد،التكثفففي.والامتصاصالتكثفوهما

الغازسائلمنهويستخرجسائلا،يصبحأنإلىالطيعي

مدفطالغازالعمالفيخلط،الامتصاصفيأما.الطبيعي

سائليقطرذلكوبعد.الخفيفةالهيدروكربوناتيمتص

الطبيعيالغازمعالجةمصانعوتنتج.النفطمنالطبيعىالغاز

الطبيعي.الغازسوائلأغلب

افاز.،والبروبانالبيوتانغازأيضا:انظر

(.المحيطفي)الحياةالمحيطانظر:.اووابح

الباضمنهجين،إفريقيشعبالسوا!حيليون

الممتدالشرقيإفريقياساحلامتدادعلىيعيشونوالعرب

)سواحيليون(كلمةوتعني.موزمبيقإلىالصومالمن

مناطقكلفيالسواحيليةاللغةوتستخدم.الساحلسكان

الختلفة،القبائلبنوالاتصالالأعمالوفيإفريقيا،شرقي
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السواحيليينوكلوتنزأنيا،كينيافىالرسميةاللغةتعدكما

.مسلمون

فىالاسشقراربدأواالعربالتجارأنالمؤرخونيعتقد

السكانواختلط،النصرانيةظهورمعإفريقياشرقىقرى

إلىتطورتحيثتدريجيا،العربيةبالثقافاتالوثنيون

الحالية.السواحيليةالحضارة

عشرالسادسإلىعشرالثالثالقرنينبينماوفى

مراكزوأصبحتالسواحيليةالمدنمعظمتطورتالميلاديين

ممبسا،،مالينديلامو،كيلوأ،:مدنعلىواشتملتتجارية

.زنجبار

وغيرهماوالعاجالذهببتجارةالسواحيليوناشتغل

وبلادوالهندالصينمنبضائعمقابلإفريقياداخلمن

عضروالسادسعشرالخامسأعرنيناوخلال.فارس

المدنمنالعديدعلىالبرتغاليوناستولىالميلاديين

اغرنابدايةومع.السواحيليةالتجارةوخربوأ،السواحيلية

اج!تالبرتغاالعمانيونالعربخلفالميلاديعشرالثامن

للسواحيليين.حكاما

الحجمذاتالطيورمنأنواععدةاسمالسوادية

وأكثر.والجنوبيةالشماليةأمريكافىتعيم!المتوسط

حواليوطولهاالشائعةالسواديةهوشيوعاالأنواع

واصلذكرصفراء.وعمرونهابالكاملأسودولونهاسم03

ورقبته.رأسهفىزرقاءخضرةأوأرجوانىلمعانمنها

منالروكيجبالشرقىالشائعةالسواديةالطوروتوجد

ألاسكا.خليجلمساحلإلىكندا

السوادية:نوعانكبيرأانتشاراالمنتشرةالأنواعومن

الطويل.الذنبذاتوالسوادية،المركبذنبذات

طولإلىالذكرالطائرينموالنوعينمنكلوفي

.أزرقأوأرجوانيلمعانولهأسودولونهلحمم04

.المتحدةالولاياتشرقيفىتحيشالشائعةالسواديةالطيور

وتعيشبكثير.أصغروحجمبنيلونلهامنهاوالإناث

سواحلفيالمركبالذنبذاتالسواديةالطيور

الذنبذاتتوجدبينمافلوريدا،فيوالخليجالأطلسى

الغربيةوالجنوبية،الوسطىالجنوبيةالأجزاءفىالطويل

الوسطىوأمريكا،والمكسيك،المتحدةالولاياتمن

الجنوبية.أمريكاوشمال

أعشاشاوتبني،مجموعاتفيالسواديةالطيوروتعيحق

إلىثلاثمنالأنثىوتضع.والعشبالطينمنكبيرة

الزرقةأوللخضرةمائلأبيضلونذوأتبيضاتست

سوداء.ونقط

البلادفيالبريالحيوانانظر:ترسترام.سوادية

أ!مور(.)االعربية

هـ-أ)353عبدالرحمن،الذهبسوار

الذهب،سوارحسنمحمدعبدالرحمن(.-أم349

وتلقىدرمانأمفيولد،السودانيالجيمشضباطكبارمن

خورطقتبمدرسةالتحقثمفيها،والأوسطالأوليتعليمه

أكملولما.آنذاكالثانويةالمدارسكبرياتإحدىالثانوية

للكليةتقدمفيهادراسته

طالبااختيرحيث،الحربية

-ء!أحطيةافىتخرححتىحرليا

!بم!/ءعركاا.ثانملارمبرتبة

أبرح!!عص*كا+-فيالماجستبردرجةنال

كاج"*العسكريةالرت!فيوتدرج

الاردلى.م!العسكريهالعلوم

إلىام(9)8ءثانملازممن

الذهبسوارالرحمنعبد.ام()869مشيررتبة

اختارهأم859عامفي

السودانيحكمكانالذي-نميريمحمدجعفراللواء

قبلالتقاعدإلىأحيلقدوكان،للدفاعوزيرا-آنذاك

الشعبيةالحركةإلىالجيشمعالذهبسوارانحاز.ذلك

(أم)859نميريبالرئيسالإطاحةفىشساركتالتى

بهأنيطالذيالانتقاليالعسكريللمجلسرئيساوأصبح

المشيرسلموقد.سنةاستمرتمؤقتهلفترةالبلادحكم

موعدها.فىالسلطةالذهبسوار

منذالإسلاميةالدعوةمنظمةأمناءلمجلسرئيسايعمل

أم(.9)89يزالوما،أم879

أم(.617-1)548فرانسيسكوسواريز،

الدولي.القانونفلسفةومؤسسالأممبانىاللاهوترجل

الإلهيالحقنظريةهاجمالقانونعنالمشهورةرسالتهوفي



فيالحاكمعلىالناسموافقةضرورةءلمىوأصر،للملوك

العصورفكرةأنسواويزرأىولذا.عادلسياسينظامظل

معممكنةتعدلمالنصرانيةالإكلصراطوريةعنالوسطى

ولد.الذاتيالحكمذاتالقوميةالملكيةالأنظمةظهور

فىعضواأصبحأم564عاموفي.غرناطةفيسواريز

اليسوعية.الجمعية

بهتحيطالإفريقى،الجنوبفىصغيرلمجلدسواز*ث

منوموزمبيق،جهاتثلاثمنإفريقيا،جنوبجمهورية

.الشرف

كبيرةوغاباتغنيةمعدنيةبخاماتسواز!لاندتتمتع

المناجممعظمأنغير،جيدةورعويةزراعيةوأراض

منأصلهمأوروبيونيمتلكهاالكبيرةلحوالمزاروالمصأفي

الذينالسودالإفريقيينأوالسوارياهمعظمإفريقيا.جنوب

الفلاحين.منهميلاندسوازفييعيشون

استقلالهاونالت،بريطانيةمحميةيلاندسواؤكانت

عاصمتهاسوازيلاند،مملكةباسمو!رفتام689في

!فلوبامباقريةوأمامدنها،أكبرهيرإمبابانالإدارية

الملكية.أوالتقليديأةالعاصمة

النجونيامايحكمهامملكةسوازيلاند.الحكمنظام

وبمعاونةلها،ملكابصفتهالبلادويحكم،وراثيزعيموهو

771ندزيلاسوا

الندلوفوكازي،تقوم.وطنيةتشريعيةوهيئةوزراءمجلس

الوطنية.الطقوسبمسؤولية،الملكوالدةأوالأمالملكةوهي

زوجاتهإحدىفإنالحياةقيدعلىالملكوالدةتكنلموإذا

مقامها.تقومقد

همسوازيلاندفىالسكانمنبالمائة09.السكان

دمثطيبشعبوالسوازي.الإفريقيينالسودمنتقريبا

وتربيةالزراعةعلىمعظمهمويعتمد.بذاتهفخورالأخلاق

المصانعفيويعملونالمدنفيبعضهميعيع!.المواشي

السسواتيالسوازيمعظم.يتحدثالدواوينوفيوالمتاجر

البانتو.لغاتإحدىوهى

الذينويحترمونأبقارهمقيمةمنالسوازييعلي

السوازيفإنلتقاليدهموفقاالبقر.منكبيرةقطعانايملكون

بعضايبيعونقدولكنالغذاء،أجلمنالبقريذبحونلا

فىقربانابعضهايقدموقد،المالعلىللحصولمنها

أسرتهتدفعالسوازيالرجلزواجعند.الدينيةالطقوس

وقد،شرعيةزوجةتصبححتىمهرازوجتهلأسرةأبقارا

الأسرةتشمل.واحدةزوجةمنأكثرمنهمللرجليكون

وأبناءهالمتزوجينغيروأطفالهوزوجاتهالرجلالنموذجية

يضمهممنفردمسكنفيالأسرةتعيش.وأسرهمالمتزوجين

منتتكونالسنينلمئاتالأسرمساكنظلتجميعا.

البقر.حظيرةحولمبنيةمستديرةأكواخ

موجزةحقائق

لوبمبا.،والتقليديةإمبالان:الاداريةالعاعممة

والسسواقى.الإنجليزية:الرسميةاللغة

كم،ا39جنوب-شمال:مسافةأبعد.2كم363.71:المساحة

كم.ا04غرب-شرق

!سمستوىفوقام،862إمليمبيجبلقمةأعلى:الارتفاع

البحر.سطحمستوىفوقم21انخفاضأدنىالبحر،

25:الكثافة.نسمة0،0.882م(6991السكان)تقدير:السكان

إحصاءحضر.%3!،الريصفي%16:التوزيع20شخص/كم

:م2".االسكادتقدير،نسمة950.681:ام869

سسمة.010،1لم"..

القطن،السكر،قصب،الشاميةالذرة:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

الحلود.،الموالح،التبغالأزر،

منتجات،الغذائيةالمشجات،الأسمدة،الإسمنت:الصناعة

.الأخشاب

الحديد.وحامالإممبستوس:التعدين

الونزرقاءوالسفلىالعلياالشرائط.أفقيةشرائطخمس:العلم

التاريخية()المعاركأحمرالوسطديالعريضوالشريط(السلام

الزر!اءالشرائطوبين.ورمحوحرابأسودأبيضدرعومعه

(.الطبيعية)الثرواتصفراءشرائطوالحمراء

انظر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.ليلانجنى:الأساسيةالوحدة:العملة

النقود.
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الريفية.المماطقفىسواريلاسددس!طمعط!ايعيش.الغربيةالمرتمعاتفيوتقعلسواريلاسدالإداريةالعاصمةإمبابان

معظمويمارس،النصرانيةالديانةالسوازينصفمنأكثرمنازلفىاليومالأثرياءالسوازيمنالعديديسكن

تقليدية.إفريقيةدياناتبقيتهمأكثرفيهاالتيالأسرةأماكنفي.الغربيالنمطعلىمشيدة

منآلافثمانيةحواليأيضاسوازيلاندفييعيشأيضاولها،خاصجناحلهايكونزوجةكلفإنزوجةمن

يمتلكمولد.شعبوهمالإفريقيينوالأوروبيينالأوروبيينوالدباءالشاميةوالذرةالفاصوليافيهاتزرعحديقة

معظمويعمل،وغاباتومناجممزارعالأوروبيونالسوازيمنوالشبابالرجالويقوم.أخرىومحاصيل

تجارا.أووحرفيينومزارعينعمالآالإفريق!!الأوروبيينالأبقار.برعي

الغربيةالحدودطولعلىالجبالترتفع.السطح،الحيواناتجلودمنالسوازيالتقليديالزييتكون

وتغطيالبحرسطحفوقام)037حواليإلىلسوازيلانديرتدي.ناصعةملونةملابسوقطع،المدبوغةوالجلود

ويبلغ.الأرا!يمنكبيراجانباالواسعةالصنوبرغاباتاليوممعظمهمويلبسبالخرز،مزينةحليةأيضاالسوازي

بينماالمطركميةوتتراوحم615الحرارةدرجةمتوسط.الغربيالزي

توجدالجبالمنالشرقوإلىسنويا.سمأ9وأسمأ41سنهمثلفىجماعةإلىالسوازيمنالرجلينتمي

هذهفييعيش.الأعشابتغطيهاداخليةمتعرجةمرتفعاتفيالمتقاربةالمجموعاتمنولكلالنجونياما.بتنظيمهايقوم

درجةمتوسطيبلغالبلاد.فىالسكانمعظمالمنطقةيستطيع.السوازيةالطقوسفىبهاخاصةجوانبالسن

بينماالسنويةالأمطاركميةوتتراوح.م951الحرارة،القراءةأوالكتابةتقريباالسوازيمنالسنكبارنصف

السطحفيستويالشرقأقصىفيأما.سمأ41وسم76يتبعابتدائيا.تعليماطفلألاف011حوالييتلقىبينما



917نجا،اممردسوا

الحشائمشتغطهمنخفضسهلهيئةعاثفأكثرأكثر

م22الحرارةدرجةمتوسطويبلغاط!يفةوالشجيرات

طولوعلى.فقطسم05إلىالسنويا،طركميةوتصل

الضيقة.الشاهقةلمبوبوجبال!رتفعالشرقيةالحدود

الجنوبفيمياهاالمناطقأفضلمنسوازبلاندتعد

أنهارأربعةالشرقاتحاهفىالبلادعبريتجرإذ،الإفريقي

وأوصعوتو،وكوماتي،وأمبلوزي!كوافوما،!وهيرئيسية

المحاصيللريالمطلوبةالمياهالأنهارهذهوتوفرالكبير.

الكهرومائية.القدرةتوليد،محطاتوتشغيل

الغنيةوالمعدنيةالزراعيةالثرواتأتاحتالاقتصاد.

صناعةاكتسبتكما.متنوعاقتصادتطويرلسوازيلاند

جنوبمنالسائحينومعظم.متزايدااهتماماالسياحة

الملاهي.مثلالسياحيةالبلادمعالموتجتذبدمإفريقيا

تقريباسوازيلاندفىالأراضينصفالأوروبونويمتلك

السكروقصبوالأرز،،والعنب،القطنيزرعونحيث

أيضئاويقومولجلودها.للحومهاالأبقاريربون،كماوالتبغ

لأسرهمالأغذيةوتأمينالأبقار،برعيالسوازي!معظم

منمتزايدةأعدادبدأتالعشرينالقرنستينياتمنذولكن

نقدية.محاصيلبزراعةالسوازي

أوروبيةشركاتقامتالعشرينالقرنأربعينيا!تمنذ

والأوكالبتوسبالصنوبرسوازيلاندفيالجبليةالأراضىبزراعة

وتتمتع(الطبيةللأغراضوزهرهورقهيستعملشعجر)وهو

إفريقيا.فيصناعياالمشجرةالغاباتبأكبماليومالمنطقة

الخشبمنالورقلصناعةمصانعبيونالأوريمتلك

.ال!خرىالغابارتومنتجات

،الجبالفيغنيةمعدنيةثرواتس!وازيلاندفىتوجد

التي،التعدينصناعةمنالبلاددخلنصة!يأتيحيث

منالحديدوخامالإسبستوسويعتبر.الاوروبونيمتلكها

،الحجريالفحممنخاماتوهناك.مميةالرفالصادرات

صنعفييستخدمخاموهووالباريتلىيروالقص،والذهب

.الخزفصناعةفىيستخدمطينوهو،والكاوأ؟ن،الباريوم

فيالذهبمناجمفيالسوازيمنآلاف6حوالىيعمل

إفريقيا.جنوب

سوازيلاندفينماالعشرينالقرن!صتينياتأواخرمنذ

والإسمنتالأسمدةتنتجالتيالصغيرةالصناعاتمنعدد

السلع.منوغيرهابة3الغذاوالمنتجات

المعبدةالطرقمنكما)006بحوالىسوازليلاندتتمتع

معظمبينالمتعرجةالمشاةممراتوتمتدإء،الحصبأوبالقار

ومابوتوإمبابانبينحديديةسككخطبطيرالأسر.مساكن

سوازيلاندبينحديديةسككخطويصل،موزمبيقعاصمة

بجنوبإمبابانالطرانخدماتتربط.إفريقياوجنوب

وتنزانيا.وزمبابوي،وموزمبيق،إفريقيا

قدأسلافهمفإنالسوازيلأساطيروفقا.تاريخيةنبذة

القرننهايةوفى.الحاليةمابوتومنبالقربما،وقتفيعاشموا

الناسمنفرقةالسوازيزعيمالثانينجوانيقادعشر،الثامن

وجدوهناك،الحاليةسوازيلاندشرقىجنوبإلىالجبالعبر

حكمومنالثانينجوانيقام.أخرىإفريقيةشمعوباالسوازي

السوازيين.معالشعوبهذهمنالعديدبتوحيدبعده

هولنديونمزارعونوهموالبوير،البريطانيونالتجارجاء

الثلاثينياتفيسوازيلاندإلى،مرةلأوليقيا،إفرجنوبيمن

عشرالتاس!القرنثمانينياتوفيعشر.التاسعالقرنمن

المنطقة،إلىالمنقبينمئاتوهرعالذهبالمستوطنوناكتشف

لمنحهموثائقتوقيعومستشاريهالسوازيزعيممنوطلبوا

للزراعةألاراضيواستخدامالمعادنعنالبحثحقوق

ولم،والكتابةالقراءةيعرفونالسوازييكنلم.والرعي

.الأرضعلىالسيطرةعنيتخلونكانوأأنهميدركوا

تحكمأنعلىوالبويرالبريطانيوناتفقأم498فى

م2091وفيسوازيلاند،إفريقيا،جنوببويرجمهورية

واستولت،البريطانيينضدالمعاركإحدىالبويرخسر

سوازيلاندتولتأم679فىسوازيلاند.علىبريطانيا

الاستقلالونالتالداخليةالمسائلفيالسلطةمقاليد

عضوالمموازيلاندأصبحت.أم689سبتمبر6فيالكامل

.ام689سبتمبر42فيالمتحدةبالأم

تملسوازيلاند،دستورابريطانياأقرتام689في

ممبهوزاالملكبرئاسةالبلادفيدلمعتوريةملكيةإقامةبموجبه

شعرواالذينالسوازيمنكثيرالخطوةهذهعارض.الثاني

مأ739فى.ومصالحهمتقاليدهمعنتغاضياذلكفيبأن

التشريعيةالهيئةعملوعطلالدستور،سبهوزاالملكأبطل

عينوزراء.مجلسبمعاونةالبلاديحكموبدأالبلادفي

مراعاةأكثريكونجديددستورلكتابةلجنةسبهوزاالملك

تشريعيةهيئةتكوينتمأم979في.السوازيلتقاليد

ما839في.ام829فيممبهوزاالملكتوفى.جديدة

51العمرمنالبالغمخوستيفالأميروهوأبنائهأحدأعلن

اسمواتخذملكاام869فىونصب،للعرشوريثاعاما

الثالث.مسوأتىالملك

بالبلادعامةانتخاباتأولأقيمتأم399عاموفي

الوطني.المجلسنوابالشعبواختار،أم729عاممنذ

رئيسادلامينيبيكمبيجيمسونالأميرمسواتيالملكعين

.للوزراء

،هولندي.(م0861-61)37نجا،اممردسوا

دراسةفيورائد،الحيوانوعلمالتشريحعلمفيخبير

ملاحظاتهوتعد.الحشراتتشريحوخاصةالدقيقالتشريح

فىعملهويمثل،تقليديةمايووذبابةالنحلحياةتاريخحول
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(،الحشرات)دراسةالحشراتعلمفيالأساسالتصنيف

وظائصعلمفيمبكرةملاحظاتو!%يضاكما

.والعضلاتالأعصاب

علىبدأثماطباودرس،أمستردامفيسموامردامولد

05بعدإلاأعمالهأهمتنشرولما.التشريحدرالممةالفور

الانسلاخظاهرةدرالممةلهنشرت،ولكن،وفاتهمنسنة

.أم966عامالدممنالحيوانتجريدوأثر،الحشراتفي

أسدماخلاياعنملاحظاتهحولتقريركذلكلهونشر

.ام737عامفىوذأ-ك،الحيواناتفيالحمراء

-)1828ويلسونجوزيفالسير،سوان

أيضاوهوأعبار،االإنجليزالكيميائي!تأحدام(.419

اخترعام086عامفى.كهربائيومخترعمهندس

الكربودمنفتيلةتصنيعهفياستخدمكهربائيامصباحا

الهواء.منمفرغزجاجىوعاءداخل

مصباحاختراعبراءةبتسجيلقامأم883عاموفي

محسنة،،للإنارةفتائلفيهاستخدمآخركهربائى

السليلوز.مادةمنومصنوعة

مادةعلىالحرارةبتأثيرالمتعلقةسوانلتجاربكانوقد

للضوءحساسيتهازيادةإلىيؤديالذيالفضةبروميد

الجافةالألواحأنواعأحدإنتاجإلىالتوصلفيالكبيرأثرها

سوانوتوصل.الضوئيالتصويرفىالمستخدمةالبدائية

عامولمحى.احصبونابوساطةالطباعةطريقةاختراعإلىأيضا

التصويرورتمنلنوخاختراعهبراءةسجلأم987

اقترنكماالبروميد.منحساسةبطقةالمطلىالضوئي

اختراعمنهانذكرالتيالأخرىالمشاريعمنالعديدباسمه

الصناممط.الحرير

عملهومارسبإنجلترا،سندرلاند،بمقاطعةسوانولد

.ام409عامفىمميرلقبومنحالعقاقيرتنتجشركةلدى

ظرةمنافىجمماالجانبفيسواننهريقعلهر.،سوان

فريمانتل.بلدةعندالهنديالمحيطفيويصبأستراليا،

طولهايبلغوالتىالنهرمجرىمنالأولىالمسافةوتعرف

الأخيرةكم64ادمسافةأما،أفونباسمكم322

البجعة.أوسواناسمعليهافيطلقالنهرمنوالممتدة

اسمهبنفسالنهرمجرىيخترقهالذيالواديوسمى

تنتشرخصبةتربةعلىأراضيهتحتويحيثأفونوادي

التيالرئيعسيةالمدنأهمومن.المتنوعةالزراعاتعليها

ويورك.نورثامالواديهذايضمها

يدوليمهوالنهرهذاشاهدمنأولأنبالذكرجدير

.أم796عامفلامئفي

.بيرثأيضا:ان!

فييقعبحريومرفأصناعيلمركزاسسمسوالسى

نسمة.001/182السكانعددبإنجلترا.ويلزجنوب

السكانبينعليهوالمتعارف،المكانلهذاالشائعوالاسما

أبرتاو.هوالمحليين

المحليةللحكومةالإدأريالمركزسوانسىومدينة

يستخدمرئيسيميناءالمدينةوهذهبأكملها،للمقاطعة

أرصفةبهالميناءوهذا،خاصةبصفةالخامالنفطلاستيراد

بعفمعاملمنهمقربةعلىتنتشروتفرئواسعة،شسحن

اللازمةبالمعداتمزودةالأرصفةاوتلك.النفطتكرير

المناجمفيالمستخرجالحجريالفحموتصديرأصثسحن

مركزاتعدأيضاوالمدينةويلز.غربيجنوبفىالواقعة

،النحاسوتشكيلصهرمصانعبهاتنتشرحيثصناعئا

.الأخرىالمعادنوألواخالقصدير،ألواحوصناعة

الملكيالمعهدمنلكلالرئيسيالمركزسوانسىومدينة

منجزءاتعتبرالتىسوانسيجامعةوكلياتويلز،لجنوب

ويلز.جامعة

ناش،بياوالشهيرالأزياءمصممماأنبالذكروجدير

نأكما،المدينةهذهمواليدمنديلانتوماسوالشاعر

شيدها:يقولالمدينةهذهحولتاريخياجدلأهناك

ومن.الميلاديعشرالحاديالقرنأوائلفيالفايكنج

الثانيالقرنفيالذاتيبالحكمتتمتعكانتأنهابهالمسلم

أطلالوبالمدينة،النورمنديأعصراخلالالميلاديعشر

الثامنالقرنوفي.الميلاديعشرالرابعأصلقرنتعودقلعة

سياحيا،تصئمنتجعالكيالمدينةتطورتالميلاديعشر

عشرالتاسعالقرنفيصناعيميناءإلىتحولتثم

.الميلادي

التىجاورجزيرةشبهعلىأيضاالمقاطعةهذهوتحتوي

،الأخرىالسياحيةومزاراتها،الجميلةبشواطئهاتتمتع

ساحلطريقعنبالإبحارالناسمنالعديديستمتعحيث

منالعديدزراعةفيمارسونالمنطقةهدهقاطنوأماجاور،

المتخوعة.المحاصيل

.نجلامورجا:أيضانظرا

متجر،المركزيةالسوقأيضاويسمىماركتالسوير

ويختار.أخرىمتعددةومنتجاتالأطعمةلبيعكبير

يدفعونثم،بأنفسهمسلعهمالسوبرماركتمنالمشترون

عنالسوبرماركتوتختلف.المحلمنالخروجعندثمنها

ونجدفيها.التيالمبيعاتبحجمالاخرىالبقالةمحلات

تملكشركاتتحبعمعظمهاأنإلا،مستقلةمتاجربعضها

متاجربدأتوقدالمتاجر.سلسلةانظر:منها.سلسلة

عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالعملالسوبرماركت

أوروبا.معظمفيانتشرتأم059عاموفيام039
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العالم،دولمنكثيرفىتوجدالتىالمعالممنالانوهي

جاذبيتهاوكانت.فقطالأطعمةتبيعالبدايةفيوكانت

منتجاتتبيعاليومزالتوماانخفاانحأسعارها.فيتكمن

المزارعومنتجات،الخبوزةالسلعفيهابماالمتنوعةالأطعمة

المعلبةوالأطعمةواللحوموالفواكهالمج!سدةوالأطعمة

وأدواتالتنظيفمعداتبعضهاتبيعدعما،والخضراوات

.الأخرىالأشياءوبعضالمعايدةوبطاتات،المطخ

.المنتجاتلعرضالخاصةوالدواليبالأرفؤ!وتستخدم

الغذاء.:أيضاانظر

لاعب.(-م91)36جارفيلدالسيرسوبرز،

أشهرمنواحداأصبحالغربيةالهند-صرمنكريكيت

هذهتاريخفيبالمضربوالضربالكرةلرمىاللاعبين

أكثرالكريكيتلعبةفينقطة.3208ءلمىحصل.اللعبة

أولأيضاكان.الغربيةالهندجزرمنا-ضلاعبأيمن

فينقطة.0008منأكثرعلىيحصل،كريكيتلاعب

الكريكيت.لعبة

متوسطة،بسرعةالجديدةالكرةيقذفسوبراوكان

تكونبطريقةولكنببطءاليسرىبيدهالأ:!رىالكرةويرسل

مرة235علىوحصلمقوسا.مسارامتشذةفيهاالكرة

الأرضتمسأندونبالكرةوأمسك.الكرةضاربيياخراج

عامباربادوسفىالبدايةفيسوبرزلعبوؤد.مرات901

31فيولعب،أم415عامفياللعبرسة!ولوبدأ.أم539

.ام729وعامالعامذلكبينمامباراة

دوننقطة365علىحصولهانتصاراتهأشهروكان

كنجستونفيالباكستانضدوذلكجة،الل!منيخرجأن

فيلاعبيحرزهانتصارأعلىوهذاام89(،عامبجامايكا

نوتنجهامشايرلصالحأيضاسوبرزولعب.الكريكيتلعبة

أستراليا.وجنوربإنجلترافي

فيسوبرزأوبيرنسان)جاري(جارفيلدولد

عامفيفارسمرتبةمنحوقد،باربادوسفي،بريدجتاون

.ام759

التاسعالقرنفى)الفلسفةالفلسفة:انظر.السوصمان

ريك.فريد،نيتشه،جاك،لندن؟عشر(

إحدىسوبيريوربحيرة.بحيرةسوييريور،

الشمالية،أمريكافيالواقعةالخمسالعظمىالبحيرات

بينبحيرةأعمقأنهاكما.العالمفيعذبةبحيرةأكبروهي

سطحمستوىعنارتفاعاوأعلاهاالعظمىالبحيرات

البحيراتانظر:.والغربالشمالأقصىفيتقعالبحر.

منظومةمنجزءاسوبيريوربحيرةوتشكل.العظمى

هذهوتمتدوكندا.المتحدةللولاياتالداخليالمائىالطريق

لورنسسانتطريقخلالالأطلسيالمحيطمنالمنظومة

خليجإلىالمسيسيبيونهرالعظمىوالبحيراتالبحري

اسمالأوائلالفرنسيونالفراءتجارأطلقمكسيكو.

العليا.البحيرةبالفرنسيةوتعنيالبحيرةعلىلمموبيريير

الحدودعلىسوبيريوربحيرةتقع.والحجما!لوقع

أونتاريوويمإبليموكندا.المتحدةالولاياتبينالدولية

ميتشيجانوتقع.البحيرةوشرقشممالالكندي

ومينيسوتاالبحيرةجنوبالمتحدةالولاياتفيووسكنسن

غربها.في

ويبلغ2،كم82و301مساحةسوبيريوربحيرةتغطي

علىالبحيرةتقع.كم752وعرضها،كم635طولها

فيهانقطةوأعمقالبحر،سطحمستوىفوقأم83ارتفاع

.م604

صخريةبأنهاالبحيرةسوأحلتتميز.المواعفات

المناطقبعضفيالصخريةالسنونوترتفع.وصلدة

سوبيريوربحيرة

ل!موليب!لحيرة

حلرلألأيررر،

!مصنههبر!حيرريوا

.(2كم30128):المساحة

أم(.)83البحر:س!لحمستوىعنالارتفاع

م(.04)6:نقطةأعمى

طريق-

سض!س!ووعجمم3؟!سيح!ى!09عربطولخطكلكاهجضمقا!ةعال!كالاشكا8لم

!--كا،صأ!؟وح!س!مميطريوول؟لمالحول!ص!صبمش3؟ماءلمل!لجرهـوا!ل:

!ضث!حفشح!هنميرككجحيئ!ر7-للمى7،إجنطس--ثا
---لمك!ا

هالل!اثلل!يممس!ر!ريرؤش،*+*!+*--7--7ت*ث!مم!3أك!ثبماح!لمح!ص
ى-!و-بر!-7،بيم؟جزو؟سثاث!

طعة6

ج!ثبماالوطنيلورليع*!؟لأ!جفئير!-متنتر*3"-مت!ئشيكولأ!مرلمحا

مارشالدس7،-؟---،-،-أثوي!بمل!يالىسبيورثجث!هـسوبيك7م!سييبهوجركاسؤبىصمفامسره

ا!ليه-سوبيريور.--:كا*-ى----7-ل!ير-!رسة!7ء--سولحبرة

!لا.يتتا؟س--،7--لم--لايرجيميتا!!وبر!-ءلمز-رزش!

/أسلفروررفي-!!تهإو!ير"س!.جم!ثتها7ص-كا!!حور!ح!،-كهـب!77*سولت!ابرحدك!9*!***لمممتى44ت!

حمب!!ك!!صورس!!ساللعميلأكاس-يم--ع62س33؟3

؟-صكا-!غ!شكبم!-

كا؟أ!لأح!-

كم!ض)؟أ!س!هن،!ءح!!حدقي،لم"ثصحورغا+صخ!!سا-!عضووك!مر!!إ،--ماسالت
،--!ء1ء---كا-كا-+مارى+!!*!د!!شسلت

لم4!9!؟---*اوظ1*مششيحان*ءغا،ائؤظ!يةستاابه-لمثلو.لأ!هـص

ل!آستنك!!اءمممر،(!لمشتكوامج!بىال!طنحةبر36-ممقائ!0-9(اتا!د!الوطنية!ثتححمث!أص-تتتائتح!جتيقققي!س

لم،-لم1،+ططةالرلت!بم*تتك!اجورلمجبلهـ

عيميبر7"04كا1"،1"020،3
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الحجريةالجدرانوتمتد.الشماليالساحلعلىوبخاصة

بعضعلىالمصورةالصخورباسمالمعروفةالملونةالرملية

الصيدوقرىالمصايفوتنتشر.ميتشيجانشمواطئ

مينيسوتاساحلباتجاهالممتدالطريقطولعلىوالمتنزهات

لايتروكسبليتيسمىإضاءةبرجوهناك.الصخري

الحافاتمنالملاحينيحذر،مميزةعلامةوهو،هاوس

مينيسوتا.شواطئامتدادعلىبيفرخليجفىالصخرية

.للبحيرةالمحاذيةالأراضيمعظمالغاباتوتغطي

،قصيرةأنهارمعظمهانهر002منيقربمامياهوتصمب

شلالاتالأنهارهذهمعظموتشكلصعوبيريور.لحيرةفى

منلولسسانتنهرويعد.العاليةالصخريةالأراضيتغمر

منمياههيتلقىوهو،البحيرةفىتصبالتيالأنهارأكبر

أمخربياالطرففييصبإذ،لورنسسانتنهرمياهأعالي

لمارساباتالمشهورةكويناوجزيرةشبهتقع.البحيرةمن

تماما.ميتشيحانبحيرةوسطفي،النحاس

الجزر،منكبيرةأعدادأسحيرةاسطحعلىتنتشر

إجنيس،سانتوأونتاريو،رويالميتشيجانجزيرةأكبرها

شواطئشمالالصغيرةالجزرمنكثيرتقع.وميتشيبيكوتين

أبوستل.جزروتسمى،وسكنسن

بعدإلاالشتاءفصلخلالالبحيرةتتجمدلا.التجارة

موسمويمتدويقيدها.الملاحةعلىيؤثرمما،الموانئتحمدأن

الزوارقوتنقلديسمبر.إلىأبريلشهرمنتصفمنالملاحة

،والنحاس،والخشب،والقمحالتاكونيتالحديد،خام

البحيراتطولعلىالواقعةالموانئإلىالأخرىوالمعادن

فىسوقنواتمغالقوتجعلمنها.الشرقوإلىالعظمى

سانتنهرمياهحولتدورالسفنماريسانتسولت

بحيرةالنهرهذايربط.قنواتسو،انظر:.السريعةماري

،دولوث:البحيرةموانئأهممن.هورونببحيرةسوبيريور

باي،ومسيلفرمارلصر،وجراندوتاكونايتوتوهارلورز،

فيوأشلاندسوبيريور،وكدلكمينيعسوتا،فيوجميعها

وتندربي،ميتشيجانفيوماركويت،وسكنسن

أونتاريو.فىهاربورومتشيبيكوتين

سوبيسكى.الثالثجونانظر:.جونسوبيسكى،

تشبهسوتشيميدكوبحيرة.يحيرةسوثشيميلكو،

وهي.المكسيكفيم!صسيكوسيتىمدينةفىتقع،المستنقع

الأسبانفيهغزاالذيالوقتفي.العائمةبالحدائقمشهورة

ضحلةبحيراتخمسالهنودأوجدم1521عامالمنطقة

ووضعالخنادقحفرطريقعن،وواسعةكبيرةبحيرةمن

فوقأكوامفىالطريالطينجمعواثم.المائيةالحواجز

الأزهارلبذورصغيرةحفراوشقوامعا،المرتبطةالأخاديد

تدريجيا،العائمةالحدائقحجموازداد.والحضراوات

ويتنقلوتشابكها.النباتاتجذوربتداخلثابتةوأصبحت

الجزرهذهتفصلالتيالقنواتخلالالسياحمنكثير

الصناعية.

يتكدمونالناسمنمجموعةعدىيطد!قاسمالسوثو

ليسوتو،عنهمويقالإفريقيا،جنوبفىمتشابهةلغات

نا.وبتسوا

فيالسوتوبلغةالمتكلمينالسودباسوتوالمصطلحيعني

لغتهالهاجماعاتوهي،والغربوالجنوبالشمال

.المميزةوثقافتها،الخاصة

منطقةفياستقرشعبمنالشماليونالسوتوينحدر

المزارعين،منمعظمهم.السنينمئاتقبلترانسفال

.بالتجارةيعملونكانواأو،مهرةحدادينكانواوبعضهم

الخصبةالضفافعلىيوجدونالسوتوفإنالجنوبفىأما

دراكنزبرج.جبالسفوحوعلى،كاليدونأضهر

العشائرتلكبتوحيدموشوشوالشهيرقائدهمقام

منطقةغربوفي.الحديثةالسوتودولةفىالكثيرة

سوتوبلغةالناطقونعاش،ترانسفالناحيةفيويتواترزراند

وكان.بالوراثةرؤساءلها،كبيرةمستوطناتفيتسوانا-

.المعادنصناعةفيمهرةعمالأهؤلاء

الجماعاتعشرالتاسعالقرنحروبفرقتح!ما

أسريةومجموعاتعشائرهناكفإنولهذأبالسوتو،الناطقة

الأصلية.مواطنهاعنتبعدمناطقفىاليومتوجد

لغة.،التسوانا:انظر

علىالهندفيتمارسكانتقديمةهنديةعادةالسوتية

الكلمةمنعادةالتسميةهذهوتأتي.واسعنطاق

وتوافق،المخلصةالزوجةتعنيوهي،ساتيالسنسكريتية

.بالقوةلهتدفعقدوأحيائازوجهامعالموتعلىفيهاالمرأة

قطعةمعاوالمتوفىزوجهاجثمانمعتحرقماغالباوهي

ملابسه.من

ويقول،العادةهذهممارسةبدأتكيفأحدلايعرف

علىيحتمماتضمنتالقديمةالكتبإنالباحثينلعض

يعرفلمكما،الموتحتىزوجهاتتبعأنالخلصةالزوجة

إخلاصاالموتحتىأنفسهنأحرقناللائيالنساءعدد

بعضويعتقد.الحديثالعصرقبللأزواجهنووفاء

وفي.النوعهذامنوفاةحالةمليوننحوحدوثالباحثين

ذلكفيالهند،فىالبريطانيونالحكامأصدرام982عام

ممارسةوقلت.السوتيةقانونيةبعدميقضيقراراالعهد،

نادراوأصبحتعشرالتاسعالقرنفيالهندفيالعادةهذه

الحاضر.العصرفىتمارسما
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الحرطوم.حامعةبعدفيماأصبحتثم،مأ!"2عامأثتالتىالتذكارية

السودانجمهوريه

حيثك!قاطبةوالإفريقيةالعربيةالدولأكىالسودان

عرضدائرتيبينويمتد2(،كم2وء.5.)813المساحة

وتبلغشرقا.38و22طولوخطيلأش!22و4

كم،050.2حواليللجنوبالشمالمنلهمسافةأطول

أكم.ء8،.حواليللغربالشرقمنمسافةوأقصى

القارةمساحةمن3.8%السودانمسا-خةوتشكل

حدودوللسودان.اليابسةمساحةمن%7.1والإفريقية

وليبيا،مصر،:هىوإفريقيةعربيةدولمئىلحمشتركة

ئيرزا)طيةايمقرلدانغولكووا،سطىلواطفريفو!،دوتشا

البلادوتطل.وإرترياوأثيوبيا،وكينيا،وأوغندا،سابقا(،

الأحمر.البحرعلىكم464طولهابحريةواجهةعلى

الحكم.نظام

مباشرةالرئيسفيهاينتخبرئاسيةجمهوريةالسودان

إعادةولايجوز،سنواتخمسلفترةالشعببوساطة

شماغلىالرئيسويعين.فقطواحدةولايةمنلأكثرانتخابه

الولائيةالدستوريةوالمناصبوالاتحاديةالوزاريةالمناصب

بالبلاد.الحكمشمؤونلتصريفوالقانونالدستوروفق

يوزعأنللرئيسويجوز.وثانأول،نائبانوللرئيس

برئاسةمساعدينأومستشارينبتفويضاختصاصاته

التشربالاتحاديسلطةويتولىبها.للقيامالجمهورية

ورئيس-سنواتأربعلفترةينتخبالذي-الوطنيالمجلس

المجلسويشكلالدستور.يحددحسبماالجمهورية



هوجزةحمقاثق

.الخرطومالعاصم!ش

العرلمة.اللغة"للدولةلرمممية4اللغة

السودأفي.جمهور!ةللدوله.الرسمم!الاسم

2.كم2*،،*"!13؟لمساح!*

كم.050.2:للجنوبالشصالمتصعمماف!أقصى

كم.1لا85،:للغربالشرقمنسسافهأقصى

4.364:الساحلخططول

م.ا%.873كنيتيجبل!قمهأعلى

االبحر.سطحارتقاع.أرنى

يلي:كمااسفلالىأعلىمنأفيقياألوانهتتوزخ.الدولهعلم:

وابوطنالسوداننيرالوطنالحقوشهداءللكفاح!رمزالأحمر،

الاسود،والمحبةوالسلامالإكلامالىيرمزالأبيضالعربوالكيير؟-
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بالانتخابعضوا275أ-:الآتىالنحوعلىبالانتخاب

للسكانعادلبتمثيلالمقسمةالجغرافيةالدوائرمنالمباشر

الوطنىالمؤتمرمنبالانتخابعضوا251ب-البلاد.في

الوزراء!-.وأقاليمهوأنواعهالشعبلقوىمتوازنبتمثيل

مناصبهم.بح!صموزاريةلحقائبالحاملون

القضاةوسائرالقضاءرئيعرالجمهوريةرئيسويعين

رئيسأماممسؤولةالقضائيةوالهيئة.القانونوفق

واجباتهما،أداءفيمستقلونالقضاةأنإلا،الجمهورية

اختصماصهم.فيالكاملةالقضائيةالولايةولهم

من،ولايةلكلأشخاصثلاثةالرئيسويرشح

ويحتار،الواليمنصبأضولي،والعشرينالحستالولايات

الثلاثة.المرشحينأحدالسريبالاقتراعالولايةمجلس

ويجوز،سنواتأربعلمدةوالياالفائزالمرشسحالرئيعرويعتمد

ويع!ت.فقطواحدةمرةولايتهلتجديدترشئالوالي

الواكطمعالتشاوربعدوالمحافظينالولاياتوزراءالرئيص!

الختص.

للشعصالسلطةلتسليمالمؤتمراتنظامالسوداناعتمد

نظامويتكون.للمواطنينوالتشريعالسياسيالقرارلمجارجاع

اطؤتمرث!االقريةأوالحىفىالاساسيالمؤتمرمنالمؤتمرات

الؤتمرثمالولايةومؤتمرالمحافظةمؤتمرثمالمدينةفيالمحلي

ب!تمناصفةعضوا8624.منيتكونالذيالوطنى

الولاياتومجا!مؤتمراتمنالمصعدينالأعضاء

الاجتماعي،)الاقتصساديالثمانيةالقطاعيةوالمؤتمرات

،الإداري،القانونى،النسوي،الطلابيالشبابى،الثقافي

النسبةالمؤتمروينتخب(.الامنىالدفاعي،الدبلوماسى

الوطني.المجلسفيلهالخصصة

نأبعدالشاملالبلاددستورلإقرارالدولةسعت

مشروعالرئيسفأعدنظامها،واسعتقرأجهزتهااكتملت

)مارس،للتداولالوطنىالمجلسأودعهثمالد!متور،

.عامشعبياستفتاءفيوعرضهلإجازتهأم(،899

السكان

التعداداتحسبالسودانسكانعددزاد

إلىأم569عامملايين01منالأخيرةوالتقديرات

وأخيراام839مليونا21إلىثمأم739عاممليوناأ4

نأيعنيوهذا.ام699عامنسمة31).65).00إلى

وتعتبر.سنة04خلالأضعافثلاثةزادواقدالسكان

من%25حواليويعيم!.المقاييسبكلكبيرةزيادةهذه

فيالمدنسكاننصفمنأكثرويعيش،المدنفىالسكان

،بحريالخرطوم،)الخرطومالحضريمجفالخرطوم

الريف،فيفيعيشون)75%(السكانمعظمأما(.درمانأم

وحوالي،الزراعيالريففيمستقرون%65حواليمنهم

الوطنية.العاصمةدرمانأممديةأجاءأحد

السودانفىالسكانيةالكثافةوتظل.الباديةفيرحل%أ.

النسبيةوالقلةالبلاد،مساحةلكبروذلكضئيلةقاطبة

2،اكمشخصا21هوالسكانيةالكثافةفمتوسط،للسكان

مساحةالولاياتأصغروهيالخرطومولايةتسجلبينما

الولايةوتحتل2.شخصا/كم86وهيسكانيةكثافةأعلى

2.اكم03وهيالكثافةحيثمنالثانيالمركزالوسطى

إلىالشماليةالولايةفيالسكانيةأعثافةاتمخفضحينفى

السودانفىالسكانيتركزوعموما.2أشسخاص/كم4

والسهولالنيلواديهمارئيسيينمحورينحول

كافيةالنيلومياهالأمطاركمياتتكونحيث،الوسطى

الزراعي.والنشاطللاستيطان

علىومدنهالإنتاجيةالسودانمشروعاتمعظموتقع

الإقليمية،التنميةفيالتوازنلعدمونتيجة.المحورينهذين

البلادشهدتهاالتيوالجفافالقحطمشكلاتوكذلك

اندلاعإلىإضافة،العشرينالقرنمنالثمانينياتخلال

فقد،أم83!عاممنذالبلادجنوبيفيالأهليةالحرب

موجهامعظمهاكانكبيرةداخليةهجراتالبلادانتظمت

منالهجرةأنالمراقبينبعضويرى.القوميةالعاصمةنحو

لهامخططاكانالقوميةالعاصمةإلىأصسوداناجنوبى

.درمانأمبمدينةبحريالخرطوممدينةيربطوجسرالنيلنهر
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الخرطومفىالرئيسيةالشوارعأحدفوقترتفعاداللساجدأحدمئذنتا

.درمانأممديةبعدالمدركرياتوتا/يةالسودانعاصمة

تغييربهدفوذلك،وخارجيةداخليةجهارتمنسياسيا

ازدادتفقد.للعاصمة)السكانية(افيةالديمجمالتركيبة

،ام839عامالافبضعةمنالعاصمةفي،الجنوبيينأعداد

بعضأشارتوقد،ام099عاممليون5.11منأكثرإلى

جنوبيمواطنمليون2إلىوصلالعددأ)،إلىالتقديرات

أعدادظلتذلكإلىبالإضافة.اطصطومحاضرةفي

ظروفبسببمستمرتزايدفيالمجاورةالدولمنالوافدين

منكلفىالمنتشرةالأهليةوالحروبوالجفاوطالقحط

وأوغندا.وتشادإثيوبيا

قدرتوقد.القوميةالعاصمةالىغالماونالوافدجه
ء.لموصا

اخرأماملا!ن.بثلاثةالثمانينياتن!ايةفيأعدادهم

نتيجةتناقصفيالأعدادأنعلىت!لالإحصاءات

والأحرمةوالفرشالسروجمثلالجلديةالمصنوعاتسوقمنجانب

.والجمالالخيلتجهيمفييستعملمما

وأوغنداإثيوبيامثلالجواردولفىالأحواللاستقرار

وإرتريا،إثيوبيامنللسودانالوافدينمعظمويأتيوتشاد.

نحوأم699عامحتىأعدادهمكانتحيث

الديمجرافيةالمشكلاتبينومنوافدا.12021)498

بحيثالسنصغارنسبةارتفاعالسودانفي)السكانية(

،السكانجملةمن47%سنة15دونهممننسبةتصل

زادتفكلما.السكانفىالاعتمادنسبةارتفاعيعنيمما

ونقصالعملقوىقلتالسكانفىاسمنصغارنسبة

الضعفأنإلاالعملقوىقلةمنالرغموعلى.الإنتاج

قوىفىالبطالةنسبةجعلاالاستثماروقلة،الاقتصادي

.ام839عام%6إلىتصلفأكثر(!شة1)5العمل

نموسرعةواقتصادياديمجرافياالوضعيعقدومما

وحتىام569عامالأولالسكانتعدادفمنذ.السكان

حدودفيللسكانالسنويالنمونسبةظلتام699عام

أما.سنة23منأقلفيالسكانتضاعفيعنيمما%3،

التيالكبرىالمدنفهيسكانئانمواالسودانجهاتأكثر

منهائلةأعداداستقبالإلىإضافةطبيعيانمواتنمو

المدنبعضلممجلتفقد.والخارجالداخلمنالمهاجرين

عددوزاد.%أ.و%7بينيتراوحلممنويانمواالكبرى

ما839عامنسمةمليون81.منالكبرىالخرطومسكان

هذهأدتوقد.أم099عامفيملايين4حواليإلى

واجتماعيةاقتصاديةمشكلاتوجودإلىالهائلةالزيادة

والمرافق.الخدماتمنكثيرترديبينهامنكان،معقدة

.أ!يوناسمودانسكانمجموعمن%.953.التعليم

بالبلاد.الأميةومحوالتعليمنظمتحسينإلىالدولةوتسعى

وجعلتهالأساسيبالتعليمالالتحاقالدولةعممتفقد

الأميةلمحوبرنامجاووضعتام،899عاممنبدءاإلزاميا

السودانفيالتعليميالسلموكان.م0002عامبحلول

)2+8+3(إلى)6+3+3(منام،199عامتغيرقد

ومرحلة،سنتانومدتها،المدرسةقبلمامرحلةليشمل

ومدتها3الثانويةوالمرحلة،سنوات8ومدتهاالأساس

إلىقسمحيثالأساسمرحلةمنهجتغييروتم.سنوات

وألحقت،الثانويالتعليمتنويعتمكما،حلقاتثلاث

الصودانفىوالتعليم.بالجامعاتالمعلمينتدريبمعاهد

توسعوقد.الخاصةوالجامعاتالمدارسوجودرغممجاني

كبيرا.توسعاالعشرينالقرنمنالأخيرالعقدفىالتعليم

عامطالبمليونيمنالأساسمرحلةطلابعددفزاد

أعدادوقفزت،ام699عام2..006863إلىام099

المدارسعددوزاد.871.21إلى0772منالمدارس

مدرسة0101إلىأم099عاممدرسة484منالثانوية

جامعات!ستمنزادتفقدالجامعاتأما.أم699عام

وزاد،أم699عامجامعةوعشرينستإلىام099عام
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طهرعلىمقصورةوتجهرالحمالع!يتمالصحراء!يالبدوانتقال

.الهودجتسمىالسماءلركو!الجمل

إلىأم099عامطالب0806منالجمامعاتطلابعدد

.أم699عامطالبا.08433

التخطيصأوزارةتع!ل.والمحيةالاجتماعيةالرعاية

ورعايةالاجتماعىوالأمنالضمادتوفيرعلىالاجتماعي

الجهاتببعضوأناطت.الفقيرةوالأسروالمرأةالطفولة

صندوق،الزكاةديوان:الجهاتهذهومنخطخهاتنفيذ

الاجتماعي،للتأمينالقومىالصندوق،الطلابدعما

الت!صام!ط،قصندرالنازح!ت،معتمدية،الاجتماعيةالرعاية

الصحيةالخدماتأما.الإسسانىالعونمفوضية،الأوقاف

سوءالإمكاناتاغلةوذلككبيرةبصورةتدهورتفقد

حيامص.م!أغر!لاالعنممنمحموعةترعياربدويتانامرأتان

الحزءدييقيحولىوهم.السودالىسكالىسصعيراحزءاالبدوويمنمكل

.السودانشمالىيالصحراو

العاليةوالزيادةالأوليةالصحيةالرعايةنظاموضعفتوزيعه

البيئةصحةتدهورأدىكما.الصحيةالرعايةتكلفةفى

التغذية.سوءعنالناجمةالمستوطنةالأمراضتفشيإلى

السطح

علىويمتدإفريقيا،قارةشرقيشمالفىالسودانيقع

السهولوتغطى2،كممليون5.2علىتربومساحة

وللسودان.المساحةهذهمعظموالصحاريوالمستنقعات

القدممنذالبلادمكنتالأحمرالبحرعلىبحريةواجهة

الأممعالحضاريوالتفاعلالتجاريالاتصالمن

تصلجيرانهمعطويلةبريةحدودوللسودان.الأخرى

فيمراقبتهاامريجعلمماكم.0007منأكثرإلىأطوالها

العلاقاتتوترمنيزيدالحدودطولأنكما،الصعوبةغاية

الحدود.هذهحولالنزاعحالةفيالمجاورةالدولبم

البلادشمالفيالصحاريمنالجغرافيةالظروفوتتنوع

الجنوبية.الاجزاءفىالاستوائىشبهوالمساخالمستنقعاتإلى

عنارتفاعهايقلالتيالشاسعةبسهولهالسودانويت!يز

فتغصالجبليةالمرتفعاتأماالبحر.سطهحفوقم005

جنوبفىالنوبةجبالفيتتمثلمحدودةمساحات

شر!تىفيالأماتونجوجبالدارفور،فيمرةوجبل،كردفان

الأحمر.البحروجبال،الاستوائية

مستوىفوقم)00.3علىالجبليةالقممارتفاعيزيد

شرقفيكنيتيوجبلمرة،جبلممطقةفىالبحرسطح

مرةبجبلال!ثلالاتأحد
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نافىلسوا

!متنزهوطني

دوليةحدود

طرق

حديديةسكك

شلال

نهر

فصليهمجار

مستنقع

وطف4عاصمة

أ*فرىوبلدانمدن

البحرسطحمستوىفوقالارلفاع
الدوليه.الحدودفيمرجغاللستالخريطةهذه

،!+!فيأ3025رر3!!ء035كاكابحيرهـلأ؟3!لمملكةا

ىص!لآلأ،؟كالساداصرء3/صءح!؟يب--صا
ءخء".ء-بر!زر*بميا!ى؟*"ءاللمم!يه

!ش!!ءأد!يها-4،!رر!،!عكاأعثيهاحينان!1".ءمكة

بية3.ء+!الصمحرا6الالأ؟مكأاثط!صث!ط-أءء

شم!!!02"الى0013،دلقؤداأ

الثالمثل6قي:

ل!لبمد3!ع!اموريصوا.!لمم!و)كؤ،

جيوفيالااحبليكرالرأبع4الخام!سالث!لالبر،3ص31كي،ا:

أبيضبرخءسءص/لمثوكأ

*ح!+*-أجكا4-رهما!ط1ص-و-ص3لما،إلدأمراعنهب!كاةاو!بر!*/4"

؟رر-(؟..!؟ص!

،----ت--3دءكأصاء43-.!!\\كاإرلإحغكلأ!-!كا!ا كالإءئن+ء/ءلاحلاي/!،
واطادىبلملم؟ير*!-3/ءفىللث!اىسالمشدلكس

د:ستئ*صلأ!واذي،مالحةالئميخحمرالأولحاءكافىا!بلبريموالخرلمولامم!.319ح!هلامم!

!أصكاكا!كا4دممبزررأ3افى./!؟!ء،!الحصاحيصا.ج.كا3ء+-!كاد!

/كا3كا/ع؟س.المد،يملجزيروادمدلى!!!،اكا،.كاد!!!ءترا!

،،!ورلذش!آأ3؟؟7بيضاستى-4:

لاقيعكه!لأايهبملأ"*+ءءص...051.ص""؟ير؟!

3جورصى!!"!كاع*ص3ءن!ل!ئثسإيم!ىكالأ1صمحر4ء!ء؟؟!خ!لح،!!لالاخ!

كا7*!،!عععكاع!ى3لألا-ءبر!،لأزرىرح!ءبر"،

ل!ضا.صء؟لم!نز،3!!!3ع/

يمرومتص-ى-با!7-ء3،+!"!لمصككل!ألنبىبةخبإليل!صير!ل؟يرلح-؟4صءكا!.؟!ع3

3!ليصيز--كاء!

لأ4-!زر،بم!ؤ!،ء*71زر

عسس!طيوبر*لأ/ر!دب-3تء--3!!3

،1وثصندر-005؟،!---ل!-.كا؟!لأ

الوطنى.ثولىولم-\3ملكا-اضى!!4ءع!،7؟

-ص!!-ير--ترض-لا!ب!كاا

كا-3لأوأوإد!ير.را.!ا،كا-ر.-*----"--يرلم-ضتبخثي،لم!؟*.3؟بال!؟!ير،4"مم!!كابز-كا

نديلى!

كاع!!ا!ه/"--احونفلىأقناه-عوزكا7ةء؟!أ

يفياءأكة/ء--صتر--.-لأ.3!الاء

-!3وو---،1()مخططه/لأكز3،لىىبرلم!بم!،

اليى3حكاكا!مثير3فيكاىكأ!ءلاير

برمبيك.--3لأعكا،لحلأءبرلأبر

-لامدارلأ!ئمأبم!؟،*بور----"يكثح3ى.ر"

لآ...لأ..؟.:--تلمول!؟!ىع(كا،?؟!ختمء،-!ءلا،لأ!أبز7خ!!نرءإ3بآ

لنجاسواوبوالامنقلا

."..دع*3-م-لايرلأركإباحكيبثابي

!مويامبيوكبشى19

و..ررالديمدراطيه.الكو.زولأ+3187بتير

ميلأ9002".6.""3.

أكم008

صلم!-س!اكا!"آلمملخاكا

ليبياإ*مصر!لمملكةا!

*!ص،!سءلعربيةا

!لأحم!!و؟سثفلا!س"ء!ع*صسالسعوعلاعرص

كيم!مدتشاحم!قي"انلسودصيم
،الا!أ!كاكاكا

!ء!"!مك!صوو!!ءا!

برصساا:!كاع

بر!3!كورىلألا!جمهورمم!!هاىكيي!ءليو.!!

فىك!لا!أالكويل!الذعالأ!مكسا!ك!!أمالأصيمسى

ل!3!!لمءك!لأ!*أثحيطممو

تنزانيا،لم!الهتدزو
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فىالجبليةالقممبعضارتفاعاتوتزيد.فقطالاستوائية

جبالمنطقةوفى،م2لأ...علىالأحمرالبحرمنطقة

ويمكنالبحر.سط!حمستوىفوقام،000علىالنوبة

قسمينإلىالجيولوجيالتركيبحيثمنالسودانتقسيم

جزءاتشكلصلبةصخوروهي-القاعديةالصمخورهما:

تغطىالتيالنوبىالرملوصخور-القديمةجندواناقارةمن

الأجزاءخاصةالبلادشماليمنشامععةمساحات

الصخريةالتركيباتهذهشوقتراكمتوقد.الصحراوية

فوتوالصلصالالرم!منطبقاتالسنينآلافعبر

.السودانمنواسعةمساحات

.وروافدهأضيلاضفافعلىالفيضيةالتربةوتوجد

نوعأإوالبطانةالجزيرةسهليفىالفيضيةالتربةوتنتمي

وقد.العاليةالخصوبةذاتالسوداءالمداريةالحشائشتربة

منالسهل!تهذينفيالتربةأنعلىالدراساتبعضدلت

مراتمجراهيغيرالنهركانعندماوروافدهالنيلرواسب

غربىفىالقوزتربةتنتشركما.سابقةمراحلفيعديدة

الني!!ويش!صلودأرفور.كردفانمنطقتيفيالعسودان

السودانإنحيثالبلادفيالجغرافيةالظواهرأهموروافده

الني!!أنمنالرغ!اوعلى.النيلحوضضمنيمعبرمته

نأإلاالجفاففصلفىالجاريةالمياهبمعظمياتيالأبيض

فبينما.الأزرقأخي!امياهعلىأساسايعتمدالنيلفيضان

فص!فىاثانية3م005حولالأبيضالنيلصرفشراوح

فصلفىينخفضالأزرقالنيلصرفنجد،الفيضان

فىاثانية3م0063إلىيرتفعثم3/ثانيةأم..إلىالجفاف

أغسطس.شهربنهايةالفيضانفصل

دائرتىبينالسودانفيالنيليجري.النيلوادي

الاسعتوائية،الهضبةمنالنهريبدأشمالآ.422و54عرض

شمالآ54عرضدائرةعندالسودانسهولفىوينحدر

الهضبةمنالسوداندخولهعندويعرف،نيموليبلدةعند

حتىمغلقشبهحوضفىويجري،الجبلببحرالاستوائية

الغزالبحرومياهالغربمنالقادمالعرببحرمعيلتقى

العديدوتغذيالسدود.منطقةفيجميعهاتصبحيث

النيلبينالمياهتقسيممنطقةمنالمنحدرةالروافدمن

الثلاثة.الأنهارهذهوالكونغو

مثلثةمستنقعاتمنطقةوهي-السدودمنطقةوتغطي

كبيرةمساحة2-كم8و...علىمساحتهاتزيدالشكل

حركةيعرقلمماالسودانجنوبيفيالأنهارمجاريمن

الناقلةالحشراتانتشارعلىويساعد،النهريةالملاحة

بنهرليلتقيالسدودمنطقةمنالنهريخرجثمبمللأمراض

ينحدرالذيالامشوائيللنيلالوحيدالرافدوهو،السوباط

لمانهرالسوباطلولاويقال.الأثيوبيةالهضبةجنوبمن

لأنذلك،الخرطومإلىمجراهحفرمنالأبيضالنيلتمكن

ويعوضالانحدار.لقلةوبطئةقليلةالجبلبحرمياه

منطقةفيالأبيضالنيليفقدهاالتيالمياهكلالسوباط

بعدالنهرويتجه.السنةفي3ممليار31.وهىالسدود

الأبيض،بالنيليعرفحيثشمالآ،بالسوباطالتقائه

الأثيوبيةالهضبةمنبقوةوروافدهالأزرتالنيلوينحدر

يحددالذيوالطميالوفيرةالفيضانمياهمعهحاملا

سنويا.الواديخصوبة

مصرأنالوا!ولكن،النيلهبةمصرإنقديماقيلوقد

فىداخلياالاستوائيالنولانتهىفلولاهالأزرقالميلهبة

النيلوينبع.المتوسطالأبيضأجحرايصلأنقبلأصحراءا

تأتىالعلياروافدهأنكماإثيوبيا،فيتانابحيرةمنالأزرث

روافدأهمومن.الإثيوليةالهضبةمنمتفرقةأماكنمن

الهضبةفىوينبعانوالرهدالدندرنهراالأزرقالنيل

وادمدينةجنوبإلىالأزرقالنيلفيويصبان،الإثيوبية

بالنيليلتقيحتىشمالآ،الأزرقالنيلويجري.مدنى

اختلاطوبعد.المقرننقطةفيالخرطوممدينةعندالأبيض

ويعرفشمالأالنهريتجهالخرطوممدينةعندالنيلينمياه

وآخر.المتوسطالبحرفييصبالذيالنيلنهرباسم

بعضمنللعبورالمناطقبعصلميتستحدمالييةالشراعيةالمراكب

أسهر.ام!الأحرىالصمةإلىالحرر
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جنوبإلىالنيلفييصبالذيعطرةنهرهوروافده

ونهرشمالآ.81عرضدائرةعندمهاشرةعطبرةمدينة

حاملابقوةويندفع،الإثيوبيةالهضبةمنينبعأيضاعطرة

الدائمةغيرالأنهارمنوهو.والطمي،الوفيرةالمياهمعه

ينايرمنالسنةفيأشوخمسةمدةيج!!إذ،الجريان

الفيضانويصليونيو،شهرفيالجريانوديطثممايو،حتى

السنويتصريفهومعدلأ-لسطس!.فيذروتهإلى

3/ثانية.م038

نماءمحورالسودانفيوروافدهالنيليتنبروعموما

النيليألمحورويشكل.السنينآلافمنذواستقرا).وتطور

المشروعاتتنتشرحيثبارزاواوتخصادياسكانياثقلا

تنقطعلاالتيوالقرىالكبرىوالمدنوالصناكيةالزراعية

علىوالعمرانالحياةمظاهروتكترالأنهار.ضفافعلى

يصبححيث،الخرطوممدينةشماليصةضالنيلضفاف

أما.القاحلةالمنطقةهذهوسطالوحيداطجاةشريانالوادي

مكونةمستويةأرضفهيالنيلينبينتقع،التيالجزيرةأرض

وتعتبر.العاليةالخصوبةذياللوناكنا!لىالصلصالمن

الاقتصاديةالناحيةمنالسودانفىمنطقةأهمالجزيرة

2)العملاقالجزيرةمشروعبهايوجدحيىث،والسكانية

فىالريمشروعاتأكبرمنيعدالذي(فدانمليون

حيثالسودانىالاقتصادعصبالمشروعويشكل.العالم

المحليةللأسواقوالنقديةالغذائيةا!.راعيةالمحاصيلينتج

والعالمية.

شرقيالواقعةالمناطقكلويشمل.السودانشرق

والصحراء.الأحمرالبحرومنطقةالبطانةسهلومنهاالنيل

بينالممتدةالطينيةالسهولعلىالبطانةسهلويشتمل

شحيحةلكنهاخصبةسهولوهي،وعطبرةالنيلنهري

الشكريةمثلالعربيةللقبائلرعيمنطقةظلتلذا،المياه

أدخلتحتىالرعويةالقبائلمنوغيرهماوالرشايدة

القرنمنالأربعينياتنهايةفىالاليةالزراعةمشروعات

مشروعاتوتنتج.القضارفمطقةفيالميلاديالعشرين

الرفيعةالذرةرأسهاعلىالمحاصيلمنالعديدالاليةالزراعة

/1991عامالذرةإنتاجوصلوقد.والقطنوالسمسم

محلئامعظمهيستهلكطن،ملايينأربعةحواليأم299

للدولالباقيويصدر،للسكانالرئيسيالغذاح!لكونه

.الأخيرةالاونةفياليابانأهمهامن،الخارجية

غزارتهاتزيدالتيالأمطارعلىالاليةالزراعةتعتمد

المنطقةفيالاخرالزراعيالمشروعأماشمالأ.اتجهناكلما

توطينلإعادةأساساأنشئالذيالقربةخشممشروعفهو

بالمياهأراضيهمطمرمنتضررواالذينحلفاواديأهالي

خشممشروعأسه!وقدمصر.فيالعاليالسدبناءبعد

فيالمحاصيلأهمومن.الجزيرةمشروعنمطعلىالقربة

المشروعلهذأوبالإضافة.والقمحالقطنالزراعيةالدورة

نفسمنيستفيدوتصنيعهالسكرلإنتاجآخرمشروعهناك

القربة.خشمسدإنشاءبعدأقيمتالتيالريمشروعات

حلفاواديمنطقةمنالمهجرينالسكانإلىوبالإضافة

الشكريةقبائلمثل،المنطقةقبائلمجموعةتستفيد

فقد.رعويةقبائلوجيمعها،المشروعمنوالبجةوالرشايدة

مشروعفيبهاخاصةمزارعفئةلكلالحكومةخصصت

الزراعي.القربةخشم

فيالنخيلزراعةتتركز

.السودانشمال
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جبالأجطانةاسهلمنالشمالإلىالجغرافيةالمظاهرومن

ويبلبنقصى،والصحاريالساحلىوالعسهلالأحمرالبحر

وينبع.البركةخورودلتاطوكرعندالساحلىللسهلاتساع

مسافةأسشمالانحوويجريإرتريامرتفعاتمنالبركةخور

كم2ألف35قدرهامساحةوروافدهالخورويرويكم005

تلالالبركةلخوروتحفإرتريا،فىمنهاالأكبرالجزءويقع

الأحمر.البحرجبالنحوترتفعالسودانفيورمليةحصوية

015البحرفيالخورمصبعندطوكردلتامساحةوتبلغ

فىالبركةخورويدفع.صالإلمزراعةنصفهاهكتارألف

يساعدانأصلذيناوالطميالمياهمعهحاملابقوةالفيضانزمن

.عامكلالدلتافىالزراعةعلى

ودأضاالقاشخورهناكطوكردلتاإلىوبالإضافة

خشممشروعوشماليطوكرجنوبىإلىالواقعةكسلا

صتأيفئاأغاش!اخوروينبعالسودار.شسرقىفىالقربة

وأممنالعلياأطرافهفىالانحدارشديدخوروهوإرتريا،

يجريالذيالسهلمستوىفييكونالسوداندخولهعند

وقتفيجانبيهعلىكبيرةمساحاتيغطيفإنهلذافيه،

كسلا.مدينةعندمروحيةدلتاالقاشويشكل.الفيضان

الدلتاتربوبعض،الخصوبةشديدطميمنالدلتاوتتكون

الرملى.النوعمن

لإنتاجالبستانيةالزراعةخاصةالزراعةفىالدلتاوتستغل

سلسلةفهىالأحمرأجحراأ!جباأما.والخضراواتالفاكهة

علىتزيدالجبليةأصممابعضأنغير،الارتفاعقليلة

صخورمنالجبالهذهوتتكونالبحر.سطحفوقم2لأ...

أضحتأعواملمقاومةبصلابتهاامشطاعت،ومتحولةنارية

البحرلتصدعنتيجةالجبالسلسلةتكونتوقد.والتعرية

جهةوإلى.العظيمالإفريقىالأخدودمنجزءاالأحمر

الحجرمنمكونةهضبةتوجدالأحمرالبحرجبالمنالغرب

التعريةكونتهاالتيوالأخاديدالأوديةتتخللهاالنوبيالرملي

الصحراءضمنالمنطقةهذهوتقع.قديمةعصورفيالمائية

والحصىالرمالتغطيهمسطخاسهلاالهضبةوتمثلال!جرى،

الواقعةالصحراءوتسمىجفافا،السودانجهاتأكثروهو

العتمور.بصحراءالنوبيالنيلثنيةفى

جبالالنيلغربهضابفىتقع.السودانغرب

سهلفىترتفعجرانيتيةصخورمنتتكونالتىالنوبة

فوقم006المتوسطفىارتفاعهاويصل،صلصالي

بعضقممارتفاعيصلبينماالبحر،سطحمستوى

البحر.سطحمستوىفوقام،005حوألىإلىجبالها

يصبالتىالأوديةمنالعديدالمرتفعاتهذهمنوينحدر

الرمليةبينالمنطقةتربةوتتراوح.الجنوبجهةمعظمها

منالشماليةالجهاتالرمليالحجرويغطي،والصلصالية

تربةوهىالقوز،تربةبعدهاتأتيثمالنوبةجبالمنطقة

المشروعهدايقعالسوداد.سسطالحزيرةممتر:عشالقطنيجمعونعمال

الزراعية.السودادمحاصيلأهممنوالقطهن.والأليصالأررقاال!يل!تلير

.الخرطوممنبالقربالموالحزراعةحقولأحدمنجانب

مساحاتعبرالقوزتربةوتنتشر.خصبةحمراءرملية

ودارفوركردفانولايتيفيالسودانغربيفيكبيرة

وإلىالأمطار.فصلفيالزراعةفيالتربةهذهوتستغل

هضابتوجدالشمالوإلىالقوزأراضيمنالغرب

ماوكثيرا،العرببحرنحوأوديتهامعظموتنحدردارفور

جبللمسلسلةأما.السطحعلىالقاعديةالصخورتظهر

الهضبةارتفاعويبلغ.بركانيةصخورمنفتتكونمرة

ارتفاعيزيدبينماالبحر،سطحمستوىفوقم009

فوقم.0003علىلهاقمةأعلىفيالجبليةالسلسلة

مساحةمرةجبلمنطقةوتغصالبحر.سطحمستوى

.2كم5).00قدرها

لمناخا

22و45عرضدائرتيبينالمسودانأرضامتدادإن

المناخبينتتأرجح،متنوعةبمناخاتتت!تعالبلاديجعلشمالآ،

؟
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غاباتمنطقةوسطمساحةتشغلالسودانجنوبفيقرية

!مبالقربتقع،الطينمنجدرانمنمبنيةاللريةوبيوت.استوائية

جويا.مدينة

الجافالصحراويوالمناخالبلاد،جنوبيفي؟الرطبالمداري

ألثمهرطوالحاربمناخالبلادتتمتعوعموماالبلاد.شماليفى

الذيالأحمرالبحرلمساحلعداموسميةصية!ةوأمطاراسشة

وأمطار.المتوسطالبحربمناخمتأثرةشتويةأمطارهتكون

الرياحبتوغلوترتبطالصيففصلفيت!!قطفصليةالسودان

المداريالفاصلبحركةالمطرويرتبطشمالأ.الرطبةالجنوبية

منالقادمالرطبالهوأءبينتفصلالتيابهةأوالحزاموهو

.الشمالمنالقادمالجافالحاروالهواء"الجنوبالمحيطات

إلىالبلاد،جنوبيفيشهورعشرةمنا،طرشهوروشراوح

025عرضدائرةعندالشماليةالجهاتفىواحدشهر

ملمأو005علىالسنويةالأمطاركمياتتز!لىفبينماشمالأ.

الشماليةالحدودفيملم5عنتقلفإنها،السودانجنوبيفي

-حلفا.واديمدينةعند

-الخرطوممدينةعندالسنويالأمطارمتوسصفىيقل

هيمنةيؤكدمما.ملم002على-شمالأأا"5عرضدائرة

المدينة.شماليإلىالواقعةالجهاتفيب3الصحراوالمناخ

الوسطىالأجزاءفيخاصةالسودأنأمطاروتتميز

علىيؤثرمما،لأخرىسنةمنالعاليةبذبذبىأتهاوالشمالية

يشحالتىالسنينفيسلبيةبصورةأتالإنتاجالزراعيالنشاط

عاليةتكونالحرارةدرجاتأنمنالرغموعلىالمطر.فيها

فصلفيجدامرتفعةتكونأنهاإلاالسنةشهورمعظمفي

النهايةتزيدبحيثشمالآ،اتجهناكلماالجافالصيف

درجاتو!راوح.م04عنالحرارةلدرجةالعظمى

السنةشهورمعظمفيم38وم32بينعادةالحرارة

ق!الجافالصيفأشهرفيترتفعوقد،الخرطومبمدينة

وقدأحيانا.الشتاءأشهرفيم015دونوتنخفض،م04

أشهرفىالخرطوممدينةفىالنسبيةالرطوبةتنخفض

وسطفي%ا5منأقلإلىيونيو(-)أبريلالجافالصيف

فىوالغبارالرمليةوالعواصفالرياحنسبةتزيدكماالنهار.

وشمالىوسطمنواسعةجهاتفىالجافالصيفأشمهر

والرؤية.الراحةعلىيؤثرمماالبلاد

فيوالشماليالأوسطالسودانأمطارمعظمتسقط

الأيامعدديقلوعادةوسبتمبر.يوليوبينالواقعةالفترة

نأوبما.الشمالإلىالجنوبمنتوجهناكلماالممطرة

الفعليةالقيمةفإنالصيففصلفىتسقطالسودانأمطار

تفقدالساقطةالمياهمعظمإنحيثقليلةتكونللمطر

لذلكتبعاالنباتيالغطاءويتأثرالتبخر.عملياتبسبب

المداريالنوعمنالنباتاتوتتدرجللمطر.الفعليةبالقيمة

مساحاتالمداريةالغاباتتغطيحيثالبلاد،جنوبيفى

وتلىوزائير،وكينياأوغندامعالحدودمنطقةفيمحدودة

ثم،الطويلةوالسافاناالمستنقعاتمناطقالغاباتهذه

النباتاتثمالبلاد،وسطمعظمتغطيالتيالقصيرةالسافانا

البلاد.شماليفيوالصحراويةالصحراويةشبه

إلىالساقطةالأمطاركمياتإنالقوليمكنوعموما

بينتتراوحوالتىشمالأ01العرضدائرةجنوب

بمياه)الريالبعليةالزراعةتجعل،ملما،005وا!...

تسكنهالبلادمنالجزءهذاولكن،ناجحةالأمطار(

والرعيالنهريالصيدمهنتيتحترفبشريةجماعات

تغطيهاكبيرةمساحاتوجودإلىبالإضافة،التقليدي

السودانجنوبىفيالجغرافيةالبيئةوتساعد.المستنقعات

،النومومرضالملاريا،منهاعديدةأمراضتفشيعلى

النهرعمىومرضاليوز،ومرض،الفيلوداءوالبلهارسيا،

ومعالانأما.الحارةالمناطقأمراضمنغيرهاإلى

تمفقدام839عامبدأتالتيالأهليةالحرباستمرار

وتدهورت،الصحيةالمرافقفيهابماالمنشآتمعظمتدمير

وتفشيالغذاءفىالحادالنقصإلىإضافة،البيئةصحة

،السودانمنالوسطىالمنطقةأما.التغذيةسوءأمراض

فتمثلشمالأ،51هو01عرضدائرتيبينالواقعة

وهي،وروافدهالنيلأوديةبعدالثانيالسكانىالمحور

البلاد.فيالإنتاجيةالمشروعاتمعظمتضمالتيالمنطقة

ملم009بينالأمطارتتراوحالأوسطالحزامهذاففي

المحاصيلإنتاجبالإمكانوتجعل،السنةفىملم03و.

الحيوانرعيوكذلكالأنهار،منوبالريبعلياالزراعية

المنطقةهذهفيويتم.الطبيعيةالمراعيعلىاعتمادا

تجدالتيوالنقديةالغذائيةالمحاصيلمعظمإنتاجالوسطى
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البلادأجزاءأما.والعالميةالمحليةالأسواقإلىطريقها

تقلحيثشمالآ،!أ5العرضدائرةشمالإلىالواقعة

علىالزراعةفتعتمدملم،002عنالسنويالموكميات

الصحراءوسطكبرىواحةيش!سلالذيالنيلمنالري

أصيمأقاثلاثةإلىالسودأنتقسيمويمكن.الأطرافالمترامية

السودانشرق2النيلواديأ:هيجغرافية

.السودانغرب3-

الاقدصاد

البلادأنليدنموا،الأقلأ3أعاادولمنالسودانيعتبر

الطبيعيةالمواردفيتتمثلهائلةاقتصاديةبإمكاناتتزخر

رؤوستوافرعدمفيالاقتصاديةالمشكلةوت!صن.الوفيرة

والخارجية.الداخليةمصادرهامنللامشثماراللازمةالأموال

يحتاجالأنهارفىالمتدفقةومياههالشاسعةبأرضهفالسودان

ياشوشبكاتالسدودلإنشاءكبيرةأمواللرؤوس

الحدسة.الزراعيةالتقنياتمنوالاستفادة

علىيعتمدالوقتلبعضالسودانسيظلعموما

الدوأ!منالمصنعةأصسلعاواستيرادالسلإلأوأجةتصدير

وبدءأك!،016،النفطيالأنبوباكتمالحتىالخارجية

القطاعاتمساهمةحصانتوقد.أم999بنهايةالتصدير

أحامالإجماليأ!طنياالنابخفيالاقتصادية

التالي:النحوعلىأم39941199

.37%1والتجارةالخدمات

%1.37لزراعةا

%4،9لصناعةا

الكهرومائيةالقدرةينتجالسودانأنمنالرغموعلى

يعتمدأنهإلا،الازرقالنيلعلىالروصيرصحزانمن

.نوعكلمنالطازجةالخضراواتجثالشجىالسوقمنجانب

ويشكل.الخارجمنالوقودا!شيرادعلىأساسيبش!صل

تصلبحيثتكلفةالمستوردةالسلعأكثرومنتجاتهالنفط

ويعانىمشويا.دولارمليون004حواليالسلعهذهقيمة

،عديدةلسنواتالتجاريميزانهفيكبيراعجزاأصسودانا

زراعيااقتصادايعتبرالذيالاقتصادضعفيؤكدمما

اللإنتاجيةالقطاعاتضعفعلىيؤثرماجملةومنأحاديا.

الأسواقمنالتسوق

زحاممنيريحالشعبية

الكبير.السوق



فيالإبلتستعملماوكثيرا،الإبلمنكبيرةبثر.ةيشتهرالسودان

مثلومنافساتممبالاتواقامةكالاسشعراصاتالقوميةالاحتفالات

الهجن.سباق

،والمواصلاتالنقلشبكاتمنأقحتيةاالبنياتضعف

وتوفيرالنقيةوالمياهالطاقةإنتاجفيالعجزوكذلك

السودانوفي.المطلوببالقدروالتعليميةاالصحيةالخدمات

أطوالتتعدىلا2كممليون5.2علىمساصشهتزيدالذي

تتعدىلاالمعبدةوالوق،كم4)764الحديدد!السكك

كم.000.2للملاحةالصالحةوالاأنهار،كم000.2

البحريالميناءبورتسودانميناءظلقريبعهدوحتى

حتى،والوارداتالصادرأتجميعوتفريغلشحنالوحيد

القديمسواكنمرفأفيدقنةعثمانوريخاءمؤخراافتتح

النقلشبكةتعانيكما.الخارجيةالتجارةحركةفيللمساعدة

بدأ!السودانيالنفط

اهتمامي!تقطب

الأجانب.المستثمرين

591السودان

والمطاراتالطائراتعددفيشديداضعفاالداخليالجوي

فهيالصحيةالخدماتاما.الأطرافمتراميبلدفيالمجهزة

وتنتشرمليونا.03فاقالذيالسكانحجممعتتناسبلا

أنحاءجميعفيالتغذيةسوءوأمراضوالوبائيةالبيئيةالأمرأض

التنمية.معوقاتمنمعوقاأصبحتأنهاحتىالبلاد

الخممبةالتربذاتالزراعيةالأراضيتقدر.الزراعة

حوالىالسودانمنهايستغل،فدانمليون002بحوالي

فبينما.والتقليديةالحديثةالزراعيةالقطاعاتفيفقط%أ5

لمانتاجوالتقليديةالحديثةاعيةالز)القطاعاتمنكلتقوم

الحديثالزراعىالقطاعيهيمنوالنقديةالغذائيةألمحاصيل

وينتج.العالميةالأسوأقإلىتصدرالتيالمحاصيلإنتاجعلى

فيالبلادفيالرئيسيالغذائيألمحصولوهوالذرةمعظم

وصلحيثالسودانشرقىفيالاليةالزراعةمشروعات

أما.طنملايينأربعةحواليام399موسمفياللإنتاخ

ويصدرالجزيرةمشروعفيإنتاجهفيتمالتيلةطويلالقطن

قيمةمن%أ8القطنشكلام699عاموفي.للخارج

.%32والسمسمالبلاد،صادرات

ومعظمجدا.صغيراالصناعيالقطاعيعد.الصناعة

الصناعاتوأهمها.التحويليةالصناعاتنوعمنالصناعات

الصناعيةالسياساتوترتكز.والنسيجالغزلوصناعةالغذائية

الصناعية،القطاعاتوتعاني.الوارداتإحلالصناعاتعلى

توفيرمشكلات،القوميةالعاص!ةفيمعظمهايتركزالتي

الغيار.وقطعالطاقة

اكتثمفوقدجذا.ضئيلالمعدنيالإنتاج.التعدين

حيثوجنوبيها،البلادغربىفيمحدودةبكمياتالنفط

4؟+

ى

ذ!،3!؟-؟-ءلإتنكأير-؟3بريم!ع!في!!2
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وشارفجابرةوأبووالوحدةهجليجحقولفيالإنتاجبلغ

الحكومةومنحت.ام899عاماليومفىبرميلألف38

عنالتنقيبحقوالأجنبيةأ!طنيةاالشركاتبعضمؤخرا

البلاد.منمتفرقةجهاتفيوالنفطالمعادن

ضخمةحيوانيةبثروةالسودانيتميز.الحيوانيةالثروة

الثروةهذهوتقدر.لهاأمتلاكاإفريقياأقطارأكبرمنتجعله

منرأسمليون52،الأغناممنرأسمليون26:كالتالى

منرأسمليون35الأبقار،منرأسمبيون722.الماعز،

ثروةالعسودانفىويتوافر.دجاجةمليون35،الإبل

24بحوألىالمقدرةالمائيةبالمسطحاتتوجدكبيرةسمكية

مربع.مترمليون

شاسعبلدفيالسقلقطاعيعتبر.والمواصلاتالنقل

الاقتصاديةللتنميةالأساسيةالركيزةالسودانمثل

ومراكزالسكانتجمعاتبينبالربطوذلك،والاجتماعية

القطاعهدافىالمرافهتوأه!التصدير.ومنافذالاستهلاك

.والبحريوالجويالنهريوالنقلالحديديةالسكك:هي

وتعتبر،أم698عامخدماتهابدأت.الحديديةالسكك

وهىكم()4764الإفريقيةالقارةفيشعبكةأكبرثاني

ومنغربانيالاإلىشرفابورتسودانمنالقطركلتغطي

السككلازموقد.جنوباواوإلىشمالآحلفاوادي

بعدمنهتتخلصبدأت،الماليالتدهوربعضالحديدية

ديونها.وإسقاطالبحتةالتجاريةالأسرإلىالتحويل

اشكاببنقلالنهريالنقلهيئةتقوم.النهريالنقل

جوبا،-كوستى،الأبيضاالني!!علىوالوقودوالبضائع

كوستى-الخرطوم،العسنةأيامكلكم(أ)436

-ملكالالسوباطنهرعلى،الحاجةحعسبكم(004)

الأزرقالنيلوعلىكم(،057)جامبيلا-الناصر

الخرطومالنيلنهروعلىكم(012)الروصيرص-السوكي

.الفيضانفصلخلالعطرة-شندي-

إفريقيا.فىنصيأسطولأكبرالنويالنقلهيئةوتمتلك

عامالمدنىالطيرانهيئةأنشئت.الجويالنقل

عاموالمساحةالطيرانوزارةإلىوتحولت،أم369

بينتتنوع،طائرة41منأصعطولهاويتكون.أم859

خارجيةرحلة2802بنحوتقوموفوكرز،وبوينجإيربص

أما.العامفىمجدولةغيررحلة505ونحومجدولة

معظمعلىموزعةمحطة16فتبلغالدأخليةالمحطات

.السودانولايات

،أم959عامالبحريةالخطوطأنشئت.البحريالنقل

البحرموانئتجوببواخرتسعمنالشركةأسطولويتكون

الأحمر.والبحرالأدرياتيكيوالبحرالمتوسطالأبيض

صحف5منهاصحف9السودانفي.الاتصالات

أغلبيةالدولةوتمتلك.الرياضيةالصحفمنوعدد،يومية

داخلالركاببقلتقومالسودانيةالجويةالخطوططائراتإحدى

رحه.خاشداأسسودا

بدأوقد.الوطنيوالإنقاذالحديثالسودانصحيفتىأسهم

81اليومبالسودانويوجد،ام049عامالإذاعىالبث

عامبدأفقدالتلفازيالبثأما.الولاياتعلىتتوزعمحطة

.ام699عامبثهاالسودانيةالفضائيةوبدأت،ام639

المحدودةللاتصالاتالسودانيةالشركةعملت

الحكومةوتمتلكم4991عامتألسستالتي)سوداتيل(،

فيالاتصالشبكاتتطويرعلىرأسمالها،من8.68%

حط901و...إلىالهاتفخطوطعددوصلحيثالبلاد

0001وفرتالشركةأنكما.خط00075كانأنبعد

تشغيلالدولةوأكملت.أم599عامالسيارللهاتفخط

.والمؤسساتللأفرادالاشتراكو!تحتالإنترنتشب!ء

تاريخيةنبذة

منذالإنعسانسكنه،طويلحضاريتاريخللسودان

القارةشرقيشمالفىمهمامعبرايعتبرفهو.السنينآلاف

ربطفيكبيرادورايؤديزالوماكانحيث،الإفريقية

السودانشهدوقد.والحديثةالقديمةبالحضاراتالقارة

حضارةفيالتاريخيةالعصورفيتمثلتقديمةحضارات

والمروية.والنبتيةبكرمةالمعروفةالثلاثفتراتهافيكوش

البلادشماليشهدالقديمةالحضاراتاضمحلالوبعد

العديدوقامتأم(ء.54-04)النصرانيةالديانةدخول

الحاليالموقعإلىسلطانهاامتدالتيالنصرانيةالممالكمن

.الخرطوملمدينة

السودانشماليدخلالإسلامأنمنالرغموعلى

أرضالإسلاميةالجيوش!فتحتأنمنذسل!ية،بطرق

والثقافةالحضارةإلىالسودانشماليتحولأنإلامصر،

القرنبحلولإلاشاملةبصورةيتملمالإسلاميةالعربية

فيتأسحستوقد.الميلاديعشرالثالث،الهجريالسابع

كانوغربهاالبلادوسطفيقويةإسلاميةممالكالسودان

-4015اهـ،237-19)0الفونجسلطنةأهمهامن
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القواتهيمنتالسلطةهذهسقوطشبعد.الخرطومجنوبي

التركيبالحكميعرففيماالبلادعلىالتركيأ؟-المصرية

ونتيجةأم(.885-1821هـ،ا1-303)237

المهديةالثورةتولدتالجددالحكام3وظالاممتبداد

محمدبقيادةدينيةحركةوهيام(898-)1885

الأنصارمنأتباعهمعاستطاعالذي،1المهديأحمد

قبضةمنوتحريرهاالمدينةفتحثم،الخر،لوممحاصرة

تأسيسبذلكمعلناالبريطانيالحاكمغوردونالجنرال

الشريعةمنهديعلىام(898-)18815المهديةالدولة

هذاأنوبماأحمد.محمد،المهدي:انظر.الإسلامية

الوقتنفسوهو،آنذاكالاستعماريةىالقوأزعجالوضع

توزيععلىالاستعماريةالأوروبيةالقوىفيءتكالبتالذي

بريطانياعزمتفقدنفوذ،مناطقإلىالإفريقيآالقارة

عليهوالسيطرةالسودانغزوعلىالمصريةالجيولقبمساعدة

هيربرتاللوردبقيادةالغازيةالجيوشدخات.أخرىمرة

وتمكنتام،898اهـ،315عامانالعسوإكتشنر

التىالمهديةجيوشهزيمةمنالناريالسا*حباستخدام

معركةفيالأبيضالسلاحرئيسيبشكلتستخدمكانت

يعرفماوأسعست،درماناممدينةمنالشمالإلىكرري

-8918هـ،ا375هـ-أ31)5الثشائىالحكمبفترة

بحكمانفردتبريطانياأنالأمروح!جقةأم(.569

بعضبإدخالخلالهاقامتعاما،المشينقرابةالسودان

،أم259عامالجزيرةمشروعمثلالزراعيةالمشروعات

بمدقامتكمالانكشاير.فىمصانعهالتغة.يةالقطنلإنتاج

لنقلالأمربادئفىأنشئتالتيا-لديديةالسكةخطوط

سواكنمنبدلآبورتسودانميناءبناءوتم،الغازيةالجيوش

أهملت.التي

وماالميلادقبلالخامسالقرنفيمرويملوكرلاهاسودانيةأهرامات

.السودانوسطفيشنديمدينةمنبالقربوذلك،بعده
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وسطفيأزدهرتالتي،السودانيةمرويبمملكةالقديمةالاثاراحد

العمارةأثرفيهويرىوغيرهاشنديومناطقالبطانةومنطقةالسودأن

والرومانية.المصرية

إلىالمستعمرعمدأنالفترةهذهسلبياتأهمومن

الحكامقامكماشماليها،عنالبلادجنوبيفصل

البلدأبناءبينوالبغضاءالفتنةوتأجيجبزرعالبريطانيون

فياندلعتالتيالتمردحركاتثمارهامنوكانالواحد

مأ559عامالاستقلالفجربزوغقبيلالسودانجنوبي

البلادطاقاتبذلكمستنزفةالحاضر،وقتناوحتى

والبشرية.الاقتصادية

نوفمبرفيعسكريةحكومةأولالبلادشهدت

عبودإبراهيمالفريققادهبانقلابأم589

فىالخليفةالختمسرحكومةجاءتثماما-589649

الشعبية.أم469أكتوبرثورةأعقاب

محمدجعفرالعقيدانقلابوقعأم969عاموفي

عافا.عشرستةحكمهوأستمرام859-9691نميري

نميريبنظامأطاحتشعبيةانتفاضةأكبرثانيةالبلادشهدت

شماليفيالموجودةالأثريةالأبنيةأحدفيتاريخيةونقولثنرسومات

فيأسدبرأسالقديمالسودأنيالمعبودلأبدماكرسموهو،السودان

.شنديمسطقةفيمعبدهمنبشرجسم
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.السودانشرقي-سواكنمديةليقديمأثريمسجد

المضيربرئاسةانتقاليةحكومةوقامت.أم859أبريلفي

وأقيمتأم869-8591الذهبسوارالرحمنعبد

المهديالصادقوزرائهارئيسبحكومةأتتعامةانتخابات

أطاح.أم989-8691للدولةرئيساالميرغنيوأحمد

بحكومةالبشيرحسنعمرالرئيصرقادهعسكريانقلاب

رئيساوأصبحأم،989يونيو03فيالمهديالصادق

61وفيللوزراء.ورئيمساالوطنيالإنقاذثورةقيادةلمجلس

الوطنيالإنقاذثورةقيادةمجلسحلتم،أم399أكتوبر

رئيساالبشيروأصبحأخرىتنفيذيةموا!إلىأعضاؤهوانتقل

)الفيدرالي(الاتحاديالنظامالحكومةاتبعت.للجمهورية

فاز،أم699أبريلوفيالبلاد.علىالسلطةوزعالذي

السودأنية.المعارضةغيابفيالرئاسيةالانتخاباتفيالبشير

مش!طةلحلإمكاناتهاكافةالسودانيةالحكومةسخرت

المسلحةالمعارضوجودمنقلصتالأرضفعلى،الجنوب

اتفاقيةوقعتثم.السودانلتحريرالشعبيالجيمشبقيادة

12فىمتمردةفصائلسبعةقادةمعلملمالخرطوم!"اتفاقيةسلام

كاربينوأم899عامبدايةفيمنهاتنصلأم،799أبريل

المنشقالسودانلتحريرالشعبيةالحركةرئيسبولكوانج!ت

وتفصيلا.جملةالاتفاقيةرفضالذيقرنقجونمن

علاقاتهابناءإعادةبنجاحالسودانيةالحكومةتحاول

الفتوربعدالشقيقةالعربيةالدولمعخاصة،الخارجية

الخلئالثانية.حربأعقابفيالعلاقاتهذهلازمالذي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تراجم

الصادق،المهديالضعبداللهألي!،إأ

أحمدمحمد،المهديحور،قرلق!يوس!اضحالىاف!،

عليالسيد،الميرغيالمهديمحمد،المحد:!حسنعمرالشمير،

جعفر،نميريلقلخاعدا،مححو!اطهعداحسر،لينتراا

حسيرالريى،الهنديأحمدمحمد،مححو!وأجم،دينق

ودحسوبة،عمدالقادر،السيدعمدالرحصالهدياحصاالطي!

صلةذاتأخرىمقالات

تاريخمصر،تاريخ،السودارالأليص

الدولة،المهديةالعر!درمانأم

فىالبريالباتعطبرة!رتسودالى

العربيةالبلادالفاشرا!ريةاالدولحامعة

بةلواسلطة،لموراحو،

قبيلةالنوير،مملكة،الفوعالعربيةاللادديالريالحيوان

نهر،النيلكسلاالحرطوم

مدنيوادكولقأ!ديم!صاا

الموضوععرعنا

الحكمنظام-أ

السكان-2

التعليم-أ

والصحيةالاحتماعيةالرعاية-!

السطح-3

السودانغرب!-الميلوادي-أ

السودانشرق!-

المناخ-4

الاقتصاد-5

الحيوانيةالتروةدالزراعة

والمواصلاتالسقلهـ-الصاعة-ب

لاتلاتصاا-وينالتعد!-

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

.الدولهدهادكر.!!ريقيةدولتسعمعمثزكةحدودللحوداد

اشرح.السودانفيالحعرافيةالظوهرأهموروافدهالنيليشكل

دلك.

الأقاليم.هدهأهماذكر.السودانفيالماخيةالأقاليمع-!

.السودانفيالحدشنهةالرراعيةالمشروعاتأه!اذكر

؟السودانولاياتأههما

ارتفاعالسودالىفي)السكانية(الديمجرافيةات!لاتلينس

لمادا؟صغارالس!،سمبة

يواحهدلكومعهائلةاقتصاديةبإمكاناتالمسوداديرحر

وضئالسمب..حمةاقتصاديةمشكلات
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السودانجمهوريةتاريخ

تاريخهايرجععربيةدودةالسودان.تاريح،السودان

النوبة-بلاديسكنكانحيثسنة،آلافسبعةقبلماإلى

دلتاوجنوبي،الحاليالسودانمنالثحاليةالمنطقةوهي

حاميةثقافةلهموكانت.السكانمنوأ-حدعنصر-مصر

ماقبلالنوبةفمعبلها:يقالالتيهيالأكلتهذه.واحدة

علىويمارسونهاالزراعةيعرفونالسكانأولئاثوكانسر.19

ويستخدمونه.النحاسيعرفونكانواكه،،النيلضفاف

القديمالسودانتاريخ

موغلةعصورإلىوحضارتهالسودانتاريخجذورتمتد

منوأخرى،التاريخقبللماحضاراتشههدفقد،القدمفي

حقبيقسمأنويمكن.جداالمبكرةالتاريصجمةالعصور

رئيسيةحقبثلاثإلىوحضاراتهللس!دانالقديمالتاريخ

الأولىالحضاريتانوالمجموعتانادريخ،قبلما:هي

مابينصلةالحضاريتانالمجموعتانوتعد.وكوش،والثانية

المجموعةتعدكماجهة؟منكوشوحأنبةالتاريخقبل

زمناكولق،منالأولللنصفروحاصرةمنهماالثانية

.أخرىشلهةمن،وحضارة

بحكم،السودانعلىغريبايكنلم.التاريخقبلما

علىيحتويأنإفريقيا،شرقيشمالأيالجغرافيموقعه

العصرمنالمبكرةالمراحلإلىتعودورريمةلحضاراتاثار

الحضاراتمواطنلأقدممجاورتهبسبب،القديمالحجري

أثيوبيافي،منهالشرقيوالجنوبالشرقفإلىبمالإنسانية

الباحثينلدىالمعروفةالأدلةأقدم،شلهرتوتنزانيا،وكينيا

نأمنالرغموعلى.البشريةالحضارةلبدايا!تالانحتى

المسودانفيالتاريخقبلوماالحجريةالعصوردراسات

عنصورةلإعطاءكافعليهعثرمافإنبدايتها،فيلاتزال

المرحلة.تلك

السودانأواسطفيوفروعهالنيلنهرضفاؤطعلى

أشوليةحجريةأدواتحوتمواقععاىعثروشماله

الحجريالعصرحقبةمنالثانيالدورإل!اتعود،مبكرة

أهمومن.عامالمليونتاريخهايتجاورربما،الأسفلالقديم

أرقينومواقعدرمانأمفيعنجةأبيخورموقعالمواقعتلك

الانيعدوالذي،الأزرقالنيلأنويعتقدحلفا.واديقرب

منجزءاآنذاكيكنلم،النيلنهرلمياهاالرئيسيالمصدر

ينتظرالرأيهذأأنغير.النيللنهراذكونةالأنهارشبكة

الجيواثارية.الدراساتمنالمزيد

الفؤوسشمملتأدواتالأشوليةفعالمواحوت

الأسفلالأشوليبينتطورهافيتباينتوقا.والسواطير.

ازدادتالأعلىالأشولىظهورومع.والأعلىوالأوسط

القديمالحجريالعصرميزتالتياللفلوازيةالتقنيةنسبة

منمناطقعدةفيحضارياوجدوالذي،الأوسط

هيحضاريةأنماطثلاثةالمرحلةهذهشملتوقد.السودان

الرأسيةالمكاشمطمثلحجريةبأدواتتميزتالتيالموستيرية

المناجلفيهاغلبتالتيفالموستيريةوالخارز،والمناقش

الجانبيةبالمكاشطتميزتالتيالسنجاويةوأخيرا،الحجرية

السنجاويةعنسماتهابعضفياختلفتوإنوالشظايا،

إلىالمرحلةهذهمواقعتاريخويعودالصحراء.جنوبمن

.ح!.ق52(000-06).00نحو

-000.25)نحوالاعلىالقديمالحجريالعصرأما

مثل،حضاراتعدةتطورشهدفقد.م(أقلأه...

الأدواتتقنيةفيتباينت،السبيلوحضارةجميحضارة

القديمالحجريالعصروفيوأنواعها.فيهاالمعستخدمة

عرف.م(ق0075-51).00)نحوالمتأخرالأعلى

صغيرةوشفراتقزميةأدواتأنتجتحضاراتالسودان

هذهاقتصادواعتمدوحلفا.بلانةحضاراتتظهرها

جمععلى،السابقةمراحلهاجميعوفي،الحضارات

.والأسماكالبريوالصيدالبريةالنباتات

-0075)نحوالحديثالحجريالعصرأما

الرعيوممارسةالفخار،بصناعةتميزفقد.م(ق0025

التيالفترةهذهعنوافرةأدلةوهناكوالا!شقرار.والزراعة

.كبيرةمناخيةتقلباتشهدت

مساهماتانذاكالقديمةالسودانيةللمجتمعاتكانت

جانبفإلى.الحجريةالعصورحضاراتتطورفيواضحة

إفريقياشرقيمنالبشريةالحضارةبواكيرنقلفيدورها

المناطقفىغيرهاسبقتالمجتمعاتتلكفإنشماليها،إلى

المبكرةأدلتهتعدالذيالفخارصناعةوفي،الصغيرةالمجاورة

العالم.فيإنتاجهعلىالأدلةأقدممنالسودانأواسطمن

هما.م(.أق005-0031)الحفماريتانالمجموعتان

النوبةفياثارهموجدتأقوامإلىتنسبانمجموعتان

الشلالجنوبإلىجنوبالهاتجاوزمعحاليا،المصرية

الكتابة،يعرفوالمالمجموعتينهاتينأصحابولأن.الثاني

السياسية،وأنظمتهمتو!%صولهمنقوشايخلفواولم

سماهمفقد،تاريخهمفيالمهمةالتاريخيةوالاحداث

الاعتقادكانولما.الحضاريةالمجموعاتالأولونالاثاريون

مجموعاتثلاثهناكأنالأولينالاثارعلماءلدى

الأبجديةمنالأولىالثلاثةبالحروفميزوهافقدحضارية



يخرتا،انلسودا002

لعلماءاتضحولما)جيم(.س!وو!)باء()ألف(ولاللاتينية

ثلاثهناكليمستأنهالمعاصريناللاحقينألاثار

بالمجموعةعرفتماوأن،مجموعتانهماوإنمامجموعات

حو)ألف(!المجموعتينبينوسطاجزءاإلاليست)باء(!

تسميتهمايمكنفقطبمجموعتيناكتفوافقد)جيم(،

الثانية.الحف!اريةوالمجموعةالأولىالحضاريةبالمجموعة

وإنما،متعاصرتينتكونالمالحضاريتانوالمجموعتان

نحوالثاكيةعنالأولىالمجموعةيفصل،متعاقبتينكانتا

بأنالزمنيالفاصلهذاويعلل.الزمانمنقرونسبعة

النوبةبلادتركواالأولىالحضاريةالمجموعةأصحاب

سبعةبعدلهاعادواثم،الانيقينامعلومةغيرلألممباب

نأالقولهذاويعنيأيضا.يقيئامعروفةغيرلأسبابقرون

فىإلابينهمااختلافلاواحد،قومألمجموعتينأصحاب

المجموعةأصحاباكتسبهاالتىالحياةأساليببعض

قدكانواالتيالختلفةوالبيئةالزمنبمرورالثانيةالحضارية

النوبة.منإليهانزحوا

الأولىالأسرتينالأولىالحضاريةالمجموعةتعاصر

-0031نحو،القديمةالمصريةالم!لكةمنوالثانية

بدايةتعاصركما.القديمةمصرانظر:..مق2686

المصريةالمملكةمنالسادسةالأسرةالثانيةالمجموعة

لهافيؤرخنهاشهاأما..مق0462نحونفسها،القديمة

وشمالالنوبةبلادمصراحتلالبعد.م،أق005بنحو

المصريةالمملكةمنعشرةالثامنةالأسرةفىكوش!

المجموعةعاصرتالطويلةالفترةهذهوخلال.الحديثة

إلى.م،ق0025نحومنشئهامنذكولقالثانيةالحضارية

..ماقء..نحوالشماليلجزئهاالمصريالاحتلال

كولق.انظر:

المجموعتينمقابرمنالمعثورأتمناتضعوقد

مننسبئاعالبمستوىتمتعواأصحابهماأنالحضاريتين

الرعي،جانبإلىالزراعةمنقدراعرفواوأنهم،الرفاهية

أبقارأربواالثانيةالحضاريةالمجموعةأصحابأنأتضحكما

شمالفيانتشرالذيالنوعمنالطويلةبقرونهامتميزة

وثيقةصلةعلىكانواأنهممعثوراتهموأبانتإفريقيا.شرق

دنيويةبأمتعةموتاهمتزويدعلىحرصهمويثبتبمصر.

يعيشكماالمرءفيهايعيشآخرةبحياةيؤمنونكانواأنهم

الحياةفىألفهالذيمتاعهإلىفيهاويحتاجالدنياحياتهفي

الدنيا.

السادسةللأسرةمعاصراكولقظهوريعتبر.كوش

المصريةالنوبةفىالثانيةالحضاريةالمجموعةولبدايةالمصرية

المدينةوتعد..مق0052بنحوالظهورلهذايؤرخ.الان

الأولى،عاصمتهاالحاليةكرمةفيآثارهاوجدتالتي

الثالث.الشلالجنوبوموقعها

منهاواحدةولكل،عدةبفتراتكوش!تميزت

-0025)نحوكرمةفترة:هىالفتراتهذهخصائصها.

.م(،ق746-)؟الأولىالنبتيةالفترة.م(،اق005

النبتيةالفترة.م(،ق76-463)6وكويقمصرحكم

-.مق045)المرويةالفترة.م(،ق045-66)3الثانية

كولق.:نظرا.(م004

واسعةكانتكوشرقعةأنهوفيهشكلاوالذي

المناطقلكن،الفعليةحدودهاتحديدبعديتيسرلموانجذا،

الجغرافية.رقعتهاسعةتؤكدانواتساعهاأثارهاشملتهاالتي

الشلالفيتاريخها،بدايةفي،الشماليةحدودهاوتعد

حدودهالكن.الثانيةالحضاريةالمجموعةجنول!أي،الثانى

يأ،الأولالشلالجنوبلتبلغبعدفيماتغيرتالشمالية

الميلاد.قبلالثانىالقرنفىحاليا،المصريةالنوبةكل

الوسطىالعصورفيالسودانتاريخ

بمملكةمرتأم(.405-)543النصرانيهدخول

لمتاريخيغموضفترةالرالإلميلاديالقرنبعدمروي

كانالتيالحالةتتضحولم.أمرهحقيقةالباحثونيعرف

فيتتوغلالنصرانيةالديانةأخذتحتىالسودانعليها

مصرمنالمنصرونإليهمويأتي،الناسبهاويدين،أراضيه

غيرها.ومن

إراتوهوالنوبةعنتحدثمنأولكان.النوبةممالك

النوبةلفظسترابوذكروقد.م(،ق91)276-6سثينيس

السالغكتابهفىعظيملثمعببأنهمأهلهاوصفحين

منمزيداالإسلاميةالعربيةالمصادروأضافتالجغرافيا.

ومن.السودانيةالأراضىفىالنوبةممالكعنالمعلومات

فينوبيةممالكثلاثهناككانتأنهيعرفالمصادرهذه

وهذه.الخرطوبموجنوبيأسوانبينالواقعةالأراضى

إلىالاولالشلالمنوامتدتنوباتيامملكة:هىالممالك

المقرةمملكةتلتهاثمفرص.وعاصمتها،الثالثالشلال

إلىتمتدالمملكةهذهحدودوكانتدنقلا.وعاصمتها

بلدةمنبالقربوهي،الأبوابالعربسماهاالتيالمنطقة

مملكةف!الثالثةالنوبيةالمملكةأما)ثشدي(.كبوشية

نإإذ،الخرطومماوراءإلىجنوباحدودهاوامتدت،علوة

.الخرطومشرقيجنوبتقعالتيسوبافيكانتعاصمتها

النوبةممالكإلىبالذهابنفسهحدثتهمنأولكان

الإمبراطورةإلىذهبالذييوليانوسالأسقفهوللتنصير

الروميلإمبراطورا،زوجةثيودورا()البيزنطةالرومية

نأيودبأنهوأخبرها،القسطنطينيةفىجستنيان)البيزنطى(

منأسرعثيودوراكانت.النصرانىالدينفيالنوبةيدخل

مصر،إلىيذهبلكيليوليانوسالطريقتمهيدفيزوجها

ثيودورا،لأمرامتثالآالعونالرومانيحاكمهالهفقدم
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إلىالأسقفووصل.النوبةإلىبعثتهإرسالفيوأسرع

التقىوهناك،م435سنةحواليفينوباقي،ملكبلاط

علىالنصرانيةعنإياهه!محدثاوأ!!رتهالنوبيبالملك

الملكلدىصاغيةأذناتنصيرهووجد.اليعاقبةمذهب

هذادخلوهكذا.وأسرتههويعمدأنقب!!الذيالنوباتي

النصرانية.في-بةالنمبلادمنالجزء

سوباإلىالرحاليشدواأناليعاقبةالمنعحرونواستطاع

بينباتفاقهناكإلىالوصولفيونجحوا،علوةمملكةعاصمة

بيته،وأهلالنوبىالملكواستقبلهمنوباتيا،وملكالبجةملك

بمملكةأسوةأليعاقبةمذهبعلىالنحهـحرانيةاعتناقوقبلوا

.المصريونبهيدينالذيهوالمذهبهذاوكاننوباتيا.

وعاصمتهاالمقرةمملكةوهيالثالثةإشوبيةاالمملكةأما

وهوالملكانى،وهوالمغايرالمذهبعلىتنصرتفإنهادنقلا

بينواقعةكانتالمملكةهذهلأنذالكمحير،شىء

نوباتيا،وهيشمالهاإحداهمابيتين،اليعقرالمملكتين

سوبا.وهىجنوبهاوالأخرى

مملكةأبوابالمسلمونالعربطرق.والنوبهالمسلمون

الأولىالعاصبنعمروإمارةفيمرةأو!،النوبيةالمقرة

نافعبنعقبةإليهمأرسلعندمام،064هـ.،02سنةوذلك

الإسلامية.الدعوةونشرالبلادلفتحالفهري

عنه-اللهرضي-عفانبنعثمانالخليفةعينأنوبعد

هذاأعدمصر،علىأميراالسرحأبيبنسعدابناللهعبد

عبدوخرج.م651هـ،31عامالنوبةولغزجيشاالأمير

المقرةأراضيودخل،مقاتل5).00نحوقوامهبجيشالله

،بشدةقاومتهالتيدنقلاعاصمتهاإلىوصلحتى

المعركةتلكوسميت.بالمنجنيقصبهاوضى،فحاصرها

فقدفاصلةمعركةالمعركةتكنلمولما.الحدقرماةبمعركة

أهمها:منبشروطبينهماالسلمإحلالعلى!الجانباناتفق

الصلاةمنالمسلمينيمنعواوألا،القتالووؤفالحصارإنهاء

علىيعملواأنالنوبيينعلىيجبكمادنقلا"،مسجدفي

المسلمينعلىالاعتداءوعدم،وإضاءته!اكالمسجدنظافة

بتقديمالمسلمونتعهدذلكنطروفيفيء.يصلونالذين

0013إعطائهمعلىوافقواكما،أطنوبةالأقمشةبعض

وفتحوجوادين،الشعير،منومثلهاالقم!ا،منأردب

فىالاتفاقيةهذهوسميتبينهما.والعبورالتجارةأبواب

اللاتينيةعناخذتكلمةولعلهاالقطالعربيةالكتب

اتفاقية.بمعنى

والنوبةالمسلمينبينالعلاقاتفإن،البقطاتفاقيةرغم

كانوربما.المناوشاتبينهموتندلعأ-جاناتسوءكانت

وقدبالتزاماتها.القيامعنالنوبةامتناعذلكفيالسبب

أهالىبهايقومكانالتيالإغاراتب!ضبسببيكون

لاخر.وقتمنمصروصعيدأسوانعلىالنوبة

اللهعبدصلحبعدمراتعدةالنوبةالمسلمونغزاوقد

الملكعبدبنهشامخلافةفيمرة،السرحأبيبنسعدابن

المهلببنقبيصةبنحاتمأبيبنيزيدغزاهاثم،تفتحولم

وغزاهاحميد،بنالأعلىعبديدعلىصفرةأبىابن

وأغارحمدانبنالدولةناصرغزاهاثم.ايلإخشيديكافور

معه،كانماكلمنهوأخذنهبجيشهلكنالسودانعلى

خلافةفيام660هـ،945سنةفيوذلكخالممراورجع

غزاهاثم.المصريةبالديارالفاطميالعبيديباللهالمستنصر

الدينحصلاشقيقشاهتورأنالدولةشمسذلكبعد

ثم.إبريميتجاوزولم،أم721هـ،568سنةالأيوبي

الصالحيبيبرسالدينركنالظاهرالملكجيم!إليهامضى

الحملاتوهذه.أم275أكتوبرهـ،674رجبفي

ملكبينمعاركدارتحيثأمء36هـ،767عامكانت

ملوكتركبعدهاجعد.وبنيعكرمةبنيمنوكلالنوبة

الدو.قلعةفيواستقروادنقلاالنوبة

ويقولونالباءبضمينطقونهاالعربكان.البجةمملكة

الباء،بكعسرالانأصبحالسائدالاسمولكنالبجاة،أيضا

سنةالافخمسةمنأكثرمنذعاشمواالناسمنأمةوهم

الأحمر،البحرعلىشلاتينبئربينالانالواقعةالمنطقةفي

أمةوهمإرتريا.فى،مصوعأيوباضع،دهلكوجزيرة

.والروماناليونانعصورفيبالبليميينالبجةوعرف.بادية

فوقمنويقاتلونعليها،يسافرون،الجماليركبونوكانوا

كانواكماأحيانا،المصريينيحاربونوكانوا.ظهورها

جاءمنمعفعلواوكذلك.أخرىأحيانامعهميحاربون

وأخيرا،والرومانالبطالمةوخاصةمصرحكمممنبعدهم

عبدبهمالتقىمنأولكانالمسلمونجاءفلما.العرب

فيفرآهمم،651هـ،31سنةالسرحأبيبنسعدبنالله

له:فقيل،عنهموسأل،النوبةمعحربهبعدمصرصعيد

يهتمفلم.باديةأهلوأنهمواحد،مقرفيلايقيمونإنهم

بدينجاءواقدالمسلمينأنالبجةوعلم.بأمرهمكثيرا

يعرفونلاوهمالدينهذافقبلوا،الإسلامدينهوجديد

كيفيعرفواأندون،منهمجماعاتواعتنقته.العربية

شيءعلىالسرحأبيابنمعهمتحفقولم.شرائعهيضبطون

عيذابوكانت،المسلمينوبينبينهمالعلاقةيحدد

وأ،جدةإلىالمسلمونمنهيبحركانالذيميناءهم

النوبة،وأرضمصرصعيدإلىثمإليهاجدةمنيقدمون

كثيراستقروقد.العربيةالقبائلتستقبلالمناطقهذهفظلت

المسلمينبينامتزاجوحدثفيها،والمسلصيئالعربمن

وثوقا.الروابطوازدادتوال!هالي

عشرالخامس،الهجريالتاسعالقرنحلوعندما

بينمنوكان.العربيةبالقبائليعجالسودانكانالميلادي

سلكوابالفونج،يعرفونالأمويينمنجماعةالقبائلهذه
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جموبيسنارمنطقةإلىووصلواغيرهمعنمختلفاطريقا

.الخرطوم

مناطقأكثرتحكمالنصرانيةأضوبيةاعلوةمملكةوكانت

لعيدةالأطرافمتراميةشاسعةمملكةأنهاومع.السودان

العربأنإلا،السودانشرقيوعن،المصريةالأراضىعن

فيوأن،هناكمنينبعالنيلأنويعتقدونيؤمونها،كانوا

والخرتيت.الفيلةعلوةجزيرة

وكانت،السودانفىالعربيةالقبائلتدفقازدادوهكذا

جعدوبنيكربيعةالعربيةالقبائلبعضمحاولاتأولى

.المقرةمملكةعاصمةدنقلاعلىالاستيلاءهيعكرمةوبني

وبنىالكنزبنيمنكلتحالفأم365هـ،767سشةوفي

نأمنوبالرغم.المقرةملكعلىللقضاءجعدوبنيعكرمة

نأإلاالمقرةملكلحمايةجنودهأرسلالمملوكيالسلطان

دنقلا،فىوهونفسهعلىبالاطمئنانيشعرلمالنوبيالملك

الدو.قلعةإلىرحلولذلك

أسهمعارضاكانالذيأخيهوابنالنوبةملكرحيلبعد

دنقلافىحدثعماشيئاالمؤرخونيذكرلمالدوقلعةإلى

بهاحاتقدوكان.طويلةقرودمدىعلىالنوبةعاصمة

بقيرأهلهاوأخلاها،الاشتباكاتتلكجراءمنالخراب

حولها.جعدبنو

العربيةالقبائلتهاجمهافلماعلوةمملكةأما.علوةممكلة

ولكنهمأمء.651-4هـ،31.19-عاممنالقرونطوال

السكانوكانبأهلها.واختلطواأراضيها،فيأقامواقدكانوا

الدينيعتنقونأخذواقدالعربيالتغلغلفترةطوالالأصليون

بنصرانيتهم.تمسكواملوكهاولكن.الإسلامي

الشيخالقواسمةشئقبيلةمظلةتحتالعرباجتمع

جيشاوكونوادنقس،عمارةالفونجوزعيم،جماعاللهعبد

فيودخلوا،علوةمملكةعاصمةسعوبانحوانطلقموحدا

جيح!معفاصلةمعركةفيسوبا،إلىطريقهمفي،أربجي

مم!!ةوإنهاءالجي!ق،ذلكعلىبالقضاءانتهتالنوبة

دنق!رعمارةتولىذلكوبعد.العاصمةوخراب،النوبة

اتفاقهناكوكان.وزيرهجماعاللهعبدوأصبح،الملك

الوزارةتصبحوأن،وأبنائهعمارةفيالملكيكونأنعلى

فيعمارةوأقام.وذريتهحماعاللهعبدالشيخعيدفي

فيجماعاللهعبدوظلسنار،وهيخطهاالتىعاصمته

وفي.الخرطوممنبالقربقرشيبلدةفيهيالتيقصبته

فيالوجودإلىالزرقاءالسلطةخرجتالفترةهذه

ومملكةالفونجبسلطنةأيضاعرفتكماالسودانيةالأراضي

.أم405هـ،019مشةفيوذلكالفوخ!

أم(.82.أ-405أهـ،19-236)0الفوبخمملكة

لهادانتوقد،السودانفىظهرتإسلاميةمملا!أولهي

دنقلا.منطقةإلىسناربينالمنتشرةالعربيةالقبائلأكثر

عامربنيمملكةمنالسودانبشرقيالبجةقبائللهاودانت

حتىشمالأالبشار!نإلىجنوبامصوعحتىالممتدة

المسلمةالمملكةهذهوكانتمصمر.معالشماليةالحدود

بالطاعةيدينونكانواالذينالختلفةالقبائللممالكاتحادا

الفونج.لسلطان

قوياالفونجيالسلطانفيهاكانالتيالعصوروفي

أنهاكماأيضا،كردفانلتشملبلادهرقعةيوسعأناستطهاع

عنخرجواالذينالشايقيةمملكةخسرتضعفهاأوقاتفي

الأولى،الحبشةمعحربينفىأغونجامملكةدخلترطاعتها.

والثانيةام،961-6181هـ،9201-2801عامفي

محاولاتبسببوذلكأم،744أهـ،157سنةفي

ملوكوتمكن.الفونجيةالأراضيعلىالاعتداءالحبشة

.الحروبتلكفيالأحبالقهزيمةمنالزرقاءالسلطة

أرادفلما،بالخارجبعلاقاتهاالفونجسلطةاهتمت

لفتحجيشايرسلأنالفاغسليمالعثمانيالسلطان

إليهأرسلام،517هـ،239مصرفتحبعداسمودان

إلايسكنهالابلادهأنفيهاأنبأهرسالةدنقسعمارةالملك

منيملكونلاوأنهم،مسلمونجميعاوأنهم،باديةأعرأب

الإمامكتبهماأجهإوأرسل.أغلي!!اإلاشيئاالدنياحطام

فعدل.اسمودانفىالعربيةالقبائلأنسابعنالسمرقندي

.للسودانغزوعنالعثمانيالسلطان

الفونجوسلاطينعثمانآلسلاطينمنكلوكان

الديارإلىالأفارقةالحجاجطريقبتأمينيهتمونووزرائهم

السودانداخلمأموناالطريقالوزراءوحعل.المقدسة

التيالمياهإلىتفتقرسواكنكانتولما.سواكنإلىللوصول

كبيرةترعةبحفرالعبدلآبيالوزيرأمرفقدالحجاجتكفي

الأمطارمياهفيهالتتجمعوذلكبالفولةالسودانفيتعرف

واشترى.اليوميةحاجاتهمفيبعدفيماالناسويستعملها

فيهاوأقاموا،الشريفينالحرمينحولالأراضيالفونجوزراء

فىالسناريالرواقأنشأواكما،الفونجسلطنةلحجاجأروقة

السسودانيونالطلابإليهليلجأ،الشريفالازهرفيمصر

الحجئالإفريقيكلوكانالأزهر.فيالعلميتلقونالذين

الشريفين.الحرمينأرضفيالفوجرواقبظليستظل

حينالمسلمينبعلماءيرحبونالفونجسلاطينوكان

الأهاليوإرشاد،علمهممنللإفادةوذلكسناريزورون

القيم.الدينإلى

أهـ،236سنةحتىوجزرمدبينالفونجمملكةظلت

.السودانفتحمصرواليباشاعليمحمدقررحينام082

أم082أهـ،236للسودانعليمحمدفتح

يفكرأخذمصر،فيالحكمعليمحمدتولىأنبعد

العدةأعدأنوكان.لهالمجاورةالأراضيفىالتوسعفى
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لدراسةالرسلأرسلأنبعد،عليهوألاستيلاءالسودانلغزو

لهايتعرضأنيمكنالتىالخاطرومدىالسوداذا،فيالحالة

ابنهبقيادةأحدهماجيشينأعدللنتائجاطمأنفلما.جيشه

أما.لحكمهأراضيهاوإخضاع،الفونجمم!كةلغزوإسماعيل

علىوكانالدفتردار،صهرهبقيادةكانفقد(الثانيالجيش

.السودانبغربيكردفانإلىيتوجهأنالجيم!هذا

بهذاالقيامإلىتدعوهأسبابعليلمح!سدوكانت

تعلميحسنقويجيشإعدادإلىتوأقاكانفقد،العمل

أهدافهومن.لرؤسائهوالانصياعوامر،الاةوقبول،النظام

جبالفىوخصوصاالذهبمناجم-تلىالحصولأيضا

وعاجرقيقمنالسودانيةالأراضيتجارةواحتكار،شنقول

منخوفاالنيلمياهمنمصرحاجةوتأمين،أخرىوأشياء

يخشىنفسهعلىمحمدوكان.عليهأخرءظدولةسيطرة

علىالامحتيلاءفقررالغربيةالأطماعمنموقفهعلى

الأوروبية،الأطماعمنملاذالهلتكون4اسمودانيالأراضي

عليمحمدقررالألمسبابلهذه.ا؟صوبيةلحدودهوأمانا

الفونجمملكةعلىللاستيلاءالسودأنإلىجيشينإرسال

.كردفانمنطقةوضمسناركلنحكمهموإنهاء

،جندي4و005منيتكونإسماعيلجيمقكان

والخبراء.المدافعبعضومعهمالناريةبالألمسل!،مسلحين

ولم.ام082هـ،أ236فيالجيشهذأتقدم

وصلحتى،الأولىالمرحلةفيتذكرمقا،مةأيةيصادف

علي،محمدجي!شأهلهاقاومالتيالتصايقيةقبيلةأرضإلى

بالسلاحفيهايحاربونكانوامعركةفي،معهوالتحموا

شملهم،وشتتبهمفتكالناريادصلاحلكن،الأبيض

إلىالشايقيةقبيلةواضطرت.المقا،مةتنجحولم

فيجنوباذلكبعدإسماعيلجيشوتةدم.الاستسلام

سنار.إلىطريقه

فيهافبقيبربر،إلىوصلحتىتقدمهالجيشر،واصل

لمبايعته.السودانيةالقبائلزعماءقدومينتظرإسماعيل

قبيلةملكنمرالمكابنومنهمبعضهمطلا"ئعتصلهوبدأت

أرسلقدوكان.شمنديإلىذلكبعدتف-مثمالجعليين.

السلطانومنمنهيطلبعدلانمحمدالفونجربالوزيرإلى

القبائلزعماءأقرقدإسماعيلوكانالو!*ء.فروضتقديم

الوزيريكنولمالعشائر.تلكعلىزعماءمواقعهمعلى

لإسماعيل.القوميةمسؤوليتهعنالتنازلفييرغب

فرضأنفئالسودانعندإسماعيلفعلهماأولكان

فيلديهممعروفايكنلمأمروهوأ؟هالياعلىالضرائب

الفونج.دولةعهد

إسماعيل،ماتأم822هـ،أ238ديسمبسوفى

نمر،المكلهأعدهاخدعةبسببحرقا4بطانضمنوكثير

منبشيءالسودانيينوعاملكردفانمنالدفتردارفعاد

ثم.الحبشةإلىفرالذينمرالمكيتعقبوظلالقسوة

الأهالي،يطمئنمنعليمحمدوأرسلالأمور،استقرت

،الأهدافتحقيقمحاولاتوبدأت.للسودانالأمنويعيد

المزمعالجيمقفيللتجنيدالسودعلى.بالحصولوذلك

بالقدرتكنلمترسلكانتالتيالأعدادلكن.إنشاؤه

لمبكثرةوجودهعنقيلالذيالذهبفإنكذلك.الكافي

زيارةفىالسودانإلىعليمحمدوذهب.تباشيرهتظهر

يأخذواأنعلىوشجعهم،الأهاليفطمأن،الأحواللتفقد

الحديثة.المدنيةبأهداب

منهاكليحكممديرياتإلىالبلادعليمحمدقسم

إمرتهتحتيعمل،السودانعلىعاماحاكفاوعينمدير،

عامحاكمأولباشاخورشيدوكان.المديرونهؤلاء

يواليعلىمحمدوكان.العمرانيةبالمسألةواهتمللبلاد،

يستطعلمالتيالضرائبفرضمع،وللذهبللسودطلباته

دفعها.الأهالي

بالناحيةالسودانفتحبعدباشاعليمحمداهتم

ليحلالبلادفيالتركىالقانوننظامفأدخل،القضائية

هذأوأصبحفيها،منتشراكانالذي،القبليالقانونمحل

رئيساوعين،والمدنيةالجنائيةالقضايافيالمفعولنافذالنظام

السودانية.الدياركلعلىللقضاة

السودانشهدسعيدومحمدالأولعباسعهدوفي

التيالخرطوممدرلمسةهيعصريةمدرسةفتحمرةلأول

فرنسا.منرجوعهبعدالطهطاويرفاعةفيهاعمل

)1236السودانفيالمصريالحكمفترةخلالوفي

الحدودتوسعتأم(885-0182هـ،أ303-

تسكنحيث،السودانشرقيأراضيفشملتالسودانية

السودانمنالجنوبيةالمناطقالتوسعوشمل،البجةقبائل

إلىلضمهاباشاوغوردونبيكرصمويلالسيرإليهافأرسل

منفردبعملباشماالزبيرقامكما.السودانفىمصرأملاك

جنودهوكانبها.إسلاميةمملكةوتأسيسالغزالبحرلفتح

منهمأعدثمالأمر،بادئفىاسترقهمقدوكاناسحود،من

دارفورمملكةوبينبينهالمناوشاتبدأتماوسرعانجيشا.

عبرالتجاريةلقوافلهتعرضهمبسببالسودانغربي

القرنمنذإسلاميةمملكةالفورمملكةوكانت.أرأضيهم

.الميلاديعشرالسالغ

ميناءيمصراستأجرتإسماعيلالخديويعهدوفي

الحكومةوتوسعت،العثمانيةالحكومةمنومصوعسواكن

منوجعلتإليها.وضمتهاإرتريافيذلكبعدالمصرية

ممارسةالسودانيستطيعحتى،للسودانميناءأيضاسواكن

بدلأسواكنمنوارداتهوتسلم،صادراتهوإرسال،تجارته

النيل.طريقمن



يخرتا،نالسودا402

بلغتحتىالصودانفيمصرأملاكمساحةازدادت

غوردونأرسلعندماوذلكمرلغ،ميلمليونمنأكثر

ماالفترةفيمرةلأوأطالسودانعلىعاماحاكماليكون

الصودانمساحةازديادومع.أم987-8771بين

فيه.الحكممشكلاتازدادت

فأرادتالسودانموارداستغلالالمصريةالإدارةحاولت

نأخليفةبكحسينوحاول.وحلجهالقطنزراعةإدخال

الخديوينجاحوكان.الأراضيزراعةعلىالسودانيينيشجع

امتدتحيثالمواصلاتميدانفىكبيراباشاإسماعيل

السودانفىميل000481مسافةإلىلتصلالبردتىخطوط

ووصلت.أم986سنةوالخرطومالقاهرةبرربطتإفهابل

.الجنوبإلىتصلحتىالخرطومإلىالنيليةالبواخربعض

شؤونإدارةتولواالذينالحكاممحاولاتتكنلم

كانتكما،عاتقهمعلىالملقاةالمسؤوليةبمستوىالبلاد

أرهقتقدفرد،وكلشيءكلتشملالتيالضرائب

حاقالذيالظلمكرهواقدالسودانيونوكان.المواطنين

علىلإجبارهمالأهالىمعتتخذالتيالطرقأنكمابهم،

يتمنونكانوافقدلذلك.إنسانيةتكنلمالضرائبدفع

يط!ئنمصلحيدعلىالظالمالموقفذلكمنالخلاص

الظلم.ويرفع،النفوس

الاستفلالوحروبالمهديةالثورة

محمدالدينياشعيممفحرهاإلىالمهديةالثورةتنسب

شمالىفىولدام(،885-)1844المهديأحمد

أ!توطنتالتيالأشرافقبيلةإلىوينتمي،السودأن

التحقحيثصغرهفىالقرآنحفظدنقلا.منبالقرب

ماثم.الإسلاميالدينشعائراتباععلىوشب،بالكتاب

،الخرطوممنبالقربكرريإلىوالدهمعرحلأنلبث

الدينية.لدراستهمتابعتهفىظلوهناك

بهاقتدىالذيالخيرمحمدالشيخأساتذتهمنوكان

يرىوكان.وشرابهطعامهمنهاليستخرجأرضهفيوعمل

مننوعهىالناسمنالحكومةتجمعهاالتىالضرائبأن

.الإسلامعنهينهىالذيالظلم

وهناك،السودانبغربيكردفانإلىالمهديوممافر

واحدا.صفامعهالوقوفمنهموطلبالدينبعلماءاتصل

منبهسمعمنلكليكتبوأخذأبا،جزيرةإلىعادثم

منبينمنوكان.دعوتهفييناصروهأنمنهمآملأالعلماء

الذيالدائمنورشريفمحمدأستاذه،الدعوةتلكسمعوا

الخطواتليتخذبالأمرالسودأن)حاكم(حكمدارأبا

أحمد.محمدجماحلكبحاللازمة

رأيعليهاستقربمارؤوفالحكمدارعلمانبمجرد

للإيمانشخصيادعاهوأنهخاصة،المهديأحمدمحمد

أعوانهأحدفأرسلأكبر.أهميةالأمريوليأنرأى،بمهديته

عنالمهديليثنيأبا،جزيرةإلىالسعودأبومحمدوهو

رمضان11فيالجزيرةالسعودأبوووصل.قراره

نأالمهديوطالب،أم881أغسطس7اهـ،892

يتركوألابمبايعتهالمهديفنصحه،فيهماضهوعمايرجع

يديه.منتفلتالفرصة

،القوةإلىيلجأأنقرروقدالخرطومإلىالسعودأبورجع

جندي002حواليومعهالبواخربإحدىأباإلىعادثم

،تلاميذهمنالبيعةأخذقدالمهديوكان.وبعفالضباط

ماأيديهمفيحملوار،الموتحتىمعهبالوقوفتعهدواالذين

.والحجارةبالعصيرتسلحوا،سيوفسوحدوا

التحمتاهـ،892رمضان16،17مساءوفى

قصيروقتوبعد،ببسالةالمهديرجالوقات!!،القوتان

الباقونوفرالسعود،أبووبينهمالحكومةجنودأغلبقتلوأ

بدايةكانتوهكذا.الخرطومنحوأقلتهمالتيالباخرةنحو

المهدية.الثورة

.الأولالمقامفيدينيةأسبابها.المهديةالثورةأسباب

للإسلامتمتلاالتىالممارساتبعضالمهديرأىفقد

الوازعتدنيولمس،المشايخببعضالتبركمثلبصلة

بلادهأرضيدنسالمستعمروشهد،البعضعندالأخلاقى

وكانالكفر.دارمقابل)إسلام(سلامدارصنفهاالتى

فيرأواولذلك،أيديهمفيالذيالمالقلةيعانونالناس

يقرهلاظلفاالمصريالحكمعهدبهااتسمانتىالضرائب

منفيهاوماالضرائبجمعطريقةأنعنفضلا.الإسلام

تحقيرمنيجمعونهاالذينالجنودبهيقوموما،تعذيب

فييشتد.الأهاليتذمرجعل،بهمواستخفاف،للمواطنين

استطاعدينيا،عالمابوصفهالمهديمركزقوينفسهالوقت

مواطنيه.فيالحماسيثيرأن

نأالمهديتوقعأبامعركةبعد.ا!لهديانتصارات

تلاميذهونصحه،شوكتهلكسرجيشاالح!صمةترسل

منالدعاةيكثرحيث،كردفانإلىبالهجرةوأعوانه

وجيوشالخرطومالعاصمةعنبعيداالقبائلومنالعلماء

المحليينالإداريينمحاولاتإلىبالإضافةالحكمدار،

المهديتعقبحاولمنأولوكان.المهديعلىللقضاء

ببعضفخرج،كردفانمديريةمديرباشاسعيدمحمد

قامتقليملكآدمالملكولكن،المهديلمقارعةالقوات

علىالمديرفخشى،الليلأثناءالقوةعلىالرصاصبإطلاق

.المهديتعقبوتراحكن،نفسه

،المهديضربأيمنبكراشدفاشودةمديرحاولثم

محرم61فيالمعركةأثناءوقتلبه،حلتالهزيمةلكن

.ام881ديسمبر9هـ،ا992



502،تاريخالسودان

6!...عددهابقوةالخرطوممنباشماجيقلربعث

في،المهديلمحاربةالشلاليباشايوسفقيادغتحتجندي

هذهإبادةمنالمهديرجالوتمكنام882مايو03فجر

بهااستعانكثيرةناريةأسلحةعلىوالاسفلاء،القوة

أقدامه.اشبيتفيالمهدي

يطلقهاصطلاحالجزيرة.السودانانحاءأفيالثورة

،الأزرقوالنيلالأبي!النيلبينالتيالمنطقةعلىالسودانيون

وقد،القرآنمدارسفيهاتكثربالسكانآهلةمنطقةوهي

الحركةأهاليهاناصروقد.وتعبدهبنسكهالمهد-بفيهاعرف

آخرونبهولحق،المكاشفيالشيخرأسهمعلر،وكانالمهدية

)أنصاربالأنصارعرفواالذينالمهديةالحركةأتباعكثرحتى

مقاومةيملكونمابكلوحاولواالمنطقةهذدفي(المهدي

الإمداداتومن،الخرطوممنقريبةالجزيرةكاف(ولما.الظلم

المحاولاتهذهفإنالحكمدار،يدفيحانتالتيوالعساكر

فىالاضطراباتأثارتلكنهاعسكريا،نجا-خاتصادفلم

فيالهزائممنعدداوأنصارهالمهديلةصوبينماالبلاد،

واستطاعكردفانفيحاسمانصراحققفإكهالسودانوسط

بايعازالمصريةالحكومةأرسلتثم،الأبيضمدينةيسقطأن

انتصرالمهديلكنهكسالبريطانىيقودهجيثأبريطانيامن

معركةفيهكسبمقائدهذلكفيبمنبر،مة،إبادةوأبادهعليه

.شيكان

اسمه،المهديأمراءمنآخرأميركانن!سهالوقتفي

السودانشرقفيالأنصارجيوشبتمود،دقنةعثمان

إمداداتأيوصولدونحائلأ،الحكومةسلطةويضعف

سواكن.منللخرطولأمحكومية

الييطاررؤأ!كلمئرشحت.السودانإخلاءعملية

والمدنيينالحامياتبقيةسحبشكلمليةلإتمامغوردون

عمليةباسمالعمليةهذهوعرفت.الىمودانمنالمصريين

وريناير26فيلمصرمغادرتهوكانت،اال!ودانإخلاء

أرسلهناكومنفبراير،11فيبربرووص!ء.أم884

علىسلطاناعينهأنهوأخبره،المهديأىإشرفكسوة

منفبراير18فيالخرطومغوردونكحل3وثم.كردفان

كانإذالإخلاء،فىالبدءيحاوللمولىحنه.السنةنفس

بجيع!المهديخرجثم.العاصمةعنلي!يدايزالماالمهدي

فرضمنوتمكن،الخرطومإلىالأبيثمتجهامنعرمرم

منضغطوتحتفيها.غوردونزالماأعليهاالحصار

ترسلأنالبريطانيةالحكومةرأتالبرجطانيالعامالرأي

بينهالطريقوأنخاصة،غوردونلإنقاذعسكريةحملة

الثوار.أيديفيبربرسقوطبسببأغلققدمصروبين

النيلطريقعنالسيرعلىالإنجليزأقادةارأيواممتقر

النيلإلىومنهاسواكنمنبدلأ،كأفردونإلىللوصول

دقنةعثمانوهجوم،الطريقلصعوبةوذلك،الخرطومحتى

المتوقع.

البريطاني.الإنقاذوجيم!المهديمنكلوتسابق

البعثةوصولقبلالخرطوميسقطأنيريدفالمهدي

الوصوليريدونكانواوالبريطانيون،البريطانيةالسمكرية

62وفي.جنودهوقوىقواهتخورأنقبلغوردونإلى

علىالعامبالهجومجنودهالمهديأمرام885يناير

النجومي.الرحمنعبدالأميرقائدهوكان،الخرطوم

وصلتثم.غوردونوقتل،الخرطومحاميةوانهزمت

منفقطيومينبعدالنيليةبواخرهاعلىالإنقاذحملةطلائع

بعدهافارتد.عظمىأملخيبةفكانت.الخرطومسقوط

المقاومةجراءمنمهمتهفيفشلأنبعدالمنقذالجيعش

وبرغمطليح.أبيمعركةفيخاصةوجدهاالتيالعنيفة

نأبعدالمسودانشرقيتحارببريطانيااستمرتذلك

سواكن.ميناءعلىسيطرت

أحمدمحمدالإمامتولى.السودانيحكمالمهدي

أنذاكعرفتالتي،درمانأممن،السودانحكمالمهدي

الشريعةبمقتضىالحكمهوبهقامماأولوكان.بالبقعة

أهموكانت.الشرعلتطابقالماليةالإدارةفنظم،الإسلامية

عملةبسكوأمروالعشور.والغنائمالزكاةالماليةمصادره

المتداولة،العملةفيالنقصلمقابلةوذلكحكومتهباسم

الاستيلاءتمالتىوالذهبيةالفضيةالحليذلكفيواستخدم

الذينالأمراءعينقدوكان.والخرطومالابيضفىعليها

.الجيوشوقيادةالمناطقبحكميقومون

فيتوفيلأنه،الخرطومسقوطبعدالمهديحياةتطللم

.ام885يوليو26أهـ،203سنةرمضان6الجمعةيوم

عبداللهأصبحام(.898)1885اللهعبدالخليفة

منكانحادةنزاعاتواجهوقد.للمهديخليفةالتعايشي

راضينيكونوالمالذينالمهديالالأشرافمعالنزاعبينها

أبناءيكنولم.شريفالخليفةزعيمهموخاصة،خلافتهعن

عبدبخلافةمقتنعين،والمدنالحضرأبناءوهمأيضا،النيل

مناللهعبدالخليفةوخشي.السودانغربمنإنهإذ،الله

)التعايشة؟قبيلتهإلىفأرسلوالحضريين،الأشمرافانقلاب

جاهداعملثم.عاصمتهمقرحيثدرمانأمفيلمساندته

لآإلىيميلونكانواالذينالسابقينالأمراءإزاحةعلى

بعضأنلاحظوعندما.منهمبدلأأقرباءهوعين،المهدي

إلىعمدالمهديةدولةزماممنتفلتأنتريدالعشائر

آخرفيواستطاع.القسوةمنبشيءوتأديبهاإخضاعها

قويا.حاكماوأصبح،السودانيةالقبائلكليخضعأنالأمر،

كان،شديدةمحناالفترةهذهخلالالسودانشهد

فيالسوداناجتاحتهـالتىأ603مجاعةتأثيراأكثرها

كثرةأيضامنهاوكان.أم098-أ888بينماالفترة
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البلجيكيونتقدمحيث،السودانفيالأوروبيةالأطماع

يوأجو17وفي.أم498مشةالغزالوبحردارفورودخلوا

السودانيةالقوةودحرواكسلا،الإيطاليونهاجمأم698

جنوبيفيالتوغلالفرنسيمارشانالكابتنوتمكنفيها،

يوليوفيفاشودةعلىمؤقتااستيلاءاستولىحتىالسودان

.أم898

ليالأوررالتسابقإطارفي.المصريالإنجليزيالغزو

،السودانفيمصرمشاركةبريطانياأرادتإفريقيا،في

منم!صناكتشنربقيادةجيشاجهزتفقدلذا.با!شرداده

ح!انواالذينالسودوبعضوالبريطهانيةالمصريةالفرقبعض

.السودانلغزومصرفي

المصريةالحدودمنم6918عامالغازيالجيشتقدم

مرالشمالىالجزءعلىالاستيلاءبغرضالسوداننحو

أولىكانتدنقلا.إلىالأولىالمرحلةفييصلحتىالبلاد

الصبح.صلاةيؤدونالأنصاركانبينما،فركةفيالمعارك

005نحوجرحكمارجل،008حواليمنهمفقتل

حواليعددهماوكانالأسر،فيالباقينووبأكثر،آخرين

نحوزحفهفيالغازيالجيمقوا!متمر.جندي006.1

فاسسحبدنقلاإلىوجنودهببواخرهوصلحتى،الجنوب

.وعدةعدذايفوقهجيشارأىلمابشارةمحمدالأميرمنها

اشحصتوقروث!ا.وحيشهكتشريدفيدنقلاوسقطت

أغادمةاأغترةاعنالجيشلتموي!الماليةالمشكلاتتحلريثما

تقدمالتمويلعلىالاتفاثتمولما.درمانأمإلىوالوصول

،ام898أبريل8فيعطهبرةإلىوصلحتىكتشنر

الأميريهزمأناستطاع،النخيلةمعركةفيمنهاوبالقرب

ثص.الحملةايديفيأسيراوقعالذيأحمدودمحمود

بالجيع!والتقى.درمانأمنحوذلكبعدالجيشتقدم

الدولةرجالكباروكلاللهعبدالخليفةبقيادةاسموداني

الجمعةيوموفي،وهناك.درمانأمشماليكرريموقعةفي

المصريالإنجليزيالجيشحصد،أم898مشةممبتمبر2

جنود،الرشاشةبمدافعه،جندي2هلأ...منالمكون

000.05حواليمنيتكونكانالذيالسودانيالجيم!

وأرسل.السودانيينبهزيمةكرريمعركةوانتهت.مقاتل

،درمانأمالسودانيةالعاصمةلدخولخيالتهفرقةكتشنر

أحدفيكمينالهمنصبقدكاندقنةعثمانالأميرلكن

ورجالهبالأميرفوجئواالواديفيبخيلهمنزلواولما،الأودية

وفرأكثرهمفقتلبالرماحويطعنونهمابالسيو!يضربونهم

.درمانأمدخلالغازيمماالجيعقلكن،الباقون

رجالأأججمعالسودانغربإلىالخليفةانسحب

منالرأيذويبعضمعهوكان.حديدةمعركةفيويدخل

إلىمكانمنيسيرونوهمالوقتمنفترةوظلوا.رحاله

منقوةبهملحقتوهناك.دبيكراتأموصلواحتىاخر

ام998عامفىعليهموقضتالإنجليزيالمصريالجيشر

وزرائه.وأهمنفسهاللهعبدالخليفةفيهاواستشهد

فيالبريطانيالساميالمندوبكرومر،اللوردأعد

الحكمباتفاقيةعرفتوقد.السودانح!صماتفاقيةمصر،

يرشحأنقرروفيها(،الإنجليزي)المصريالثنائي

مصر.ملكيعينه،للسودانعاماحاكماالبريطانيون

الثنائيالحكم

ديسمبر31-8181سبتمبر)2البريطايخةالإدارة

يأ،الثنائيالحكمبفترةالفترةهذهتسمىأم(.559

ثنائياالحكمكانوقد.أطسودانالإنجليزياهصريا!-

بريطانيعامحاكمالبلادح!-افقدفعلا.ولريطانيااسما

البلاد،فيالإداريةالوظائفأعلىيتولونبريطانيونيعاونه

!انو.أهميةمنهاأقلوظائفيتولونالمصريونكانبينما

اتسمت.ومصريبريطانيالبلاد،فييقيمانجيشانهماك

السودانجنوبمنجعلوافقد.مهمةبمظاهرالفترةهذه

وضئا!لقفولةالمناطققانوناسمهقانونبنصمقفولةمنطقة

فيهوالمصريينالشماليينالسودانيينيمئدخول،الغرضلهذا

كفلتبينما،خاصةبتصريحاتأورسميةمهامفيإلا

وحظر.للأوروبيينفيهأضجولواالجنوبأصدخولأضامةاالحرية

.الحياةنمطأوالزيفيأحتمماليينامحاكاةالجموب!!على

الحرالتمازجوعدمالفصلوسائ!!أهممنالقانونهذاويعد

الثنائي.الح!صمإلانالحنوبيينرأصشمالي!تاب!ت

فهوالثنائيالحكمفترةفيوضحالذيالآخرالمظهرأما

المدارسمنعددوبناء،الامنبتنطمالبريطانيةالإدارةقيام

فيماأصبحتالتي،التذكاريةغوردونوفئثليةوفتحها،

،المواصلاتسبلوتحسين،الحاليةالخرطومجامعةبعد

وشيدت،بالزراعةاهتمتكما،الحديديةالسككبإدخال

قياموشجعت،الجزيرةمشروعوجهزتسنار،حزان

وأنشأت،النيلعلىبالمضخاتالمرويةالزراعيةالمشاريغ

،الكبيرةالمدنفيوالكهرباءالمياهوأدخلت،المستشفيات

الغرضوكانالبلاد.فيالمعيشةمستوىمنورفعت

مصانعلتزويدالقطنزراعةالجزيرةمشروعمنالأساسي

وبيعونسجهلغزلهبالقطنلانكشايرفيالبريطانيةالنسيج

،السودانشمالفي،قلتهعلىذكر،مامعظموكان.أقمشته

.الزانديمشروعسوىالجنوبفيشيئابعضهلايماثل

وقامواالأجنبيالاحتلالضدالسودانيونثار

المسلمين.غيرالولاةبعضعلىاحتجاجادينيةبانتفاضات

الجمعياتبعضأنشأواالذينالمتعلمينفئةظهرتثم

التيالأبيضاللواءجمعيةمثلللإنجليزالمناهضةالسرية

الكليةطلبةثاركذلك.السودانباستقلالتناديكانت

فيالبريطانىالجيشجمعواشتبكوا،أم429عامالحربية
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السوادنتاريخفييعرفبماالناريشحبالسلالخرطوم

عبدعليمثلأسماءآنذاكولمعت.2لم3بثورةالحديث

وغيرهم.الأمينحاجوعبيدألماظال!ضيلوعبداللطيف

الاستقلالعهد

بالاممتقلاليطالبكانالذيا-فريجينمؤتمرقام

المؤتمر،داخلمنالأحزابونشأتالسلصء،بالطرق

مصرمعاتحادإقامةيروناتحاديينإلىالسودانيونوانقسم

الوطنيالحزبهووهذامعستقل،سو):انوجودمع

حزببقيادةالاستقلاليونالاخرالجانبوفي.الاتحادي

يرعىوكان.التامبالاممتقلاليناديكازالذيالأمة

ويتزعم،الختميةطائفةراعيالميرغنىعلىالسيدالاتحاديين

أما.الأزهريإسماعيلالسيدحزبهمفيالعسياسيةالحركة

عبدالسيدهوالأمةحزبراعيفكانالاضالجانبفى

بعد.المهديةالثورةمفجرالمهديالإمامابن،المهديالرحمن

محمداللواءأدى،م2591يوليو32فيؤالمصربالثورةقيام

مهفادورا،آنذاكمصرجمهوريةرئيسكانالذي،نجيب

،السودانمستقبلفيالسودانيةالأحزابرأيتوحيدفي

يجلوسنواتلثلاثانتقاليةلفترةانفخاباتإجرأءبقبولها

بعدهاويقرر،السودانعنوالمصرييطانيالبمالجيشانفيها

وأتامااستقلالأإما،السياسيبلادهممصيرالسودانيون

وفازأم،539فىالانتخاباتفعقدتمصر.معوحدة

حكومةأولوشكلوا،البرلمانمقاعدبأغلإيةالاتحاديون

استجابة،ولكن.الأزهريإسماعيلالسيدبرئاسةسودانية

الاتحاديالوطنيالحزبصفوففيبالاستفلإلللمناداة

الحزبانحاز،الاستقلاليةالأحزاب%جهةمنولضغوط

اليومفيالبرلمانفيوأعلن،للاستقلالالاتحادياالوطني

الختميةانشقاقإلىالإعلانوأدى.أم569ينايرمنالأول

حزباوأنشأوا،الاتحاديالوطنيالحزبعنوخروجهم

علىاسسيدبرعايةالديمقراطيالشعبحزربهوجديدا

وإنالضرير.الرحمنعبدعليالسيدورئاهـقى،الميرغني

فإن،الاستقلالباركتقدآنذاكالمصريةالحكومةكانت

السودانيةالسياسيةالعلاقاتفىبرودإلىأدءظالإعلانذلك

النيلمياهحولالمفاوضاتتعثرحدتهمنزاد،المصرية

بها.العاليالسدبناءنحوالمصريوالتحرك

الشعبوحزبالامةحزببينائتا*فقامثم

الوطنيالحزبحكومةإسقاطبعد-خكومةفيالديمقراطي

اللهعبد()بالمعاشالأميرالايالحكومةورأسر،.الاتحادي

دعاللسقوطوآلتالحكومةهذهض!!تولما.خليل

نوفمبر17فيالسلطةعلىللاستيلاء!سراالجيشرئيسها

للقواتالعامالقائدعبود،إبراهيمالفريقبقيادةأم589

4.السودانيالمسلحة

فيتوسعاقصرها،علىلعبود،السابقةالفترةشهدت

الدائم،بالريالمزروعةالأرضضاعفالذيالمناقلمشروع

القواتتمردشهدتكما،المهمةالإداريةالوظائفوسودنة

حرببدايةهذهوكانت،الاستقلالإعلانقبيلالجنوبية

الأمريكيةالمعونةقبولشهدتمثلما،الطويلةالجنوب

حلايبحولتنازعوأول،آنذاكالسلبيةالسياسيةباثارها

خلي!.اللهعبدحكومةعهدفىومصر،السودانبين

عسكرئاحكماالسودانعبودالفريقحكومةحكمت

وذلكالانتقالىالمركزيالمجلسفيممثلةرمزيةبديمقراطية

عرفتشعبيةبثورةسقطتحينأم،649أكتوبرحتى

الجيش.ضباطبعضناصرهاالتيالشعبيةأكتوبربثورة

الخطوطبناءشهدتالفترةهذهفإنسلبياتهامنوبالرغم

جانبإلى،التعليمفيوتوسعا،البريةوالطرق،الحديدية

اتفاقيةبتوقيعالمصريةالسودانيةالسياسيةالعلاقاتتحسين

السدبناءنحوقدمامصرمضيعليهاترتبالتيالنيلمياه

.مستمرةوحرباالجنوبفيتدهورأشهدتلكنها.العالى

الخليفةالختملصرالسيدبرئاسةانتقاليةحكومةقامت

أنهاإلاالختلطتكوينهابطبيعةتمافاموفقةتكنلموإن

المائدةمؤتمرهو،الجنوبعنمهممؤتمرعقدفيوفقت

والجنوبية،الشمالية،الأطرافكلفيهشاركت،المستديرة

،الخرطومجامعةرعايةتحت،السياسيةوغيرالسياسية

منيعرفلمصريحبأسلوبالجنوبمشكلةفيهعرضت

مشكلته.حلولعنإيجابيةتوصياتفيهوقدمتقبل،

قيامعناللأمرنهايةفىأثمرتعامةأنتخاباتوعقدت

الأمة،وحزبالاتحاديالوطنيالحزببينائتلافيةحكومة

رئيسابوصفهللدولةرئيساالأزهريإسماعيلالسيدفصار

محمدالأستاذصاربينما،السيادةبمجلعريعرفكانلما

وذلك،الأمةلحزبممثلاللوزراءرئيسامحجوبأحمد

حفيدابن،المهديالصادقالسيدبعدهاخلفهقصيرةلفترة

قدالفترةهذهكانتوإن.المهديأحمدمحمدالإمام

بالاضطرابتميزتأنهاإلاجيدا،اقتصادياازدهاراشهدت

البرلمانمنالشيوعيالحزبلأعضاءطردمن،السياسي

إلىبعد،فيمامايوانقلابفياشتراكهمعليهترتب

أيضاالفترةهذهتميزتكماالدستور،فيمؤثرةتعديلات

الصادقوالسيدالأزهريإسماعيلالسيدبينوئامبعدم

المهديالصادقالسيدرئاسةسقوطعنأثمر،المهدي

والسيدالهاديالإمامجناحيبينالأمةحزبفيوالشقاق

محجوبأحمدمحمدالألممتاذوعودةالمهديالصادق

كما.الهاديالإماملجناحممثلاأخرىمرةالوزارةلرئاسة

مؤتمرعقدللوزارةالأخيررئاسةخلال،الفترةفمهدت

العدوانأعقابفيالخرطومفيالعربوالملوكالرؤساء

بينالخلافإزالةعنهنتجوالذي،أم679عامالإسرأئيلي
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اليمن،حربعنالنابخفيصلوالملكالناصرعبدالرئيس

الخسائرللتعويفعنوالأردنلمصرالماديالدعموتقديم

العسكريوالإعداديونيوحربفيبهمالحقتالتي

الضباطبعضقامام969مايوفيولكن.لل!ستقبل

جعفرالعقيدعنوأعلن،عسكريبانقلابالسودانيين

الىاعوضوبابكر،الثورةقيادةلمجلسرئيسانميريمحمد

واليساري!تنميريبينتحالففيالوزراء،لمجلسرئيسا

.العربوالقوميين

كاننميريحكمضدانقلابيةمحاولاتعدةحدثت

العطاهاشمالرائدقادالذيالشيوعىالانقلابأهمهامن

ثلاثةلمدةالسلطةعلىواستولىنميرينظامأسقطحين

ذاطثبعدوقامت.بالفشلانتهىانقلابهولكن.أيام

السياسيةالأحزأبمنبتحريضللتغييرعسكريةمحاولات

تنجح.لملكنهاالسودانية

الإيجابيةتأثيراتهالهاكانقراراتنميريعهدشهد

وتجربة،موفقةغيرتأميماتلثمهدفقدالبلاد.فيوالسلبية

الاشتراكىالاتحادأصاحد:أالحزبحكمفىفاشلة

الحكمنميريحكمحققهاالتيالإيجابياتلكن.السوداني

أديسواتفاقية،البريةالطرقفىوالتوسع،المحليالإقليمي

الأولىلأنيانياالجنوبيينوالقادةحكومتهبينم7291فيأبابا

حكماالاتفاقيةهذهض!نتوقد(.جنوبيةانفصالية)فرقة

طويلةلفترةواستقراراوهدوءا،اسسودانلجنوبذاتياإقليميا

مفاجئاإعلاناالنميريإعلانكانذلكجانبإلىنسبيا،

معأغهتحابعدالإسلاميةالشريعةبقوانينعرفبماللعمل

الترابىآحصنيقودهاكانالتىالإسلاميالميثاقجبهة

.ذاكبعدالميثاقجبهةعلىانقلابه

الجنوبحكمفىنميريأحدثهاتغييراتوبسبب

الحربواشتعالأبابا،أديساتفاقيةفىجاءمالبعضمخالفة

منذلكوغيرالاقتصادوانهيار،أخرىمرةالجنوبفي

،أم859أبريلفىوثارالسودانىالشعبتحرك،أسباب

الانتفاضة،معالجيشووقف،أبريلبانتفاضةعرففيما

الذهب،سوارالرحمنعبدالمشيروتولىنميرينظامفسقط

عسكريةبوزارةالدولةرئاسة،آنذاكالأركانهيئةرئيس

بالتزام،اللهدفعالجزوليالدكتورهومدنيرئيسهامدنية

بعدهاتعقدالواحد،العامالانتقاليةالحكومةفترةتجاوزبألا

كله.ذلكتموقد،مدنيةحكومةالحكملتتسلمأنتخابات

مطلقةأغلبيةعنتثمرلم،حرةعامةانتخاباتجرت

برئاسةحكومةفكونت.المتنافسةالأحزابمنحزبلأي

الأمة()حزبحزبهمنمؤتلفةالمهديالصادقالسيد

الوطنىالحزبهووالأخير،الديمقراطيألاتحاديوالحزب

الاتحاديالوطنيالحزب،جناحيهضمبعدالقديمالاتحادي

للجبهةيسيرغيرتمثيلمع،الديمقراطيالشعبوحزب

تزعمتالتيسابقا(،الميثاق)جبهةالإسلاميةالقومية

والمعارضةالحكومةواجهتالتيالأمورأه!اومن.المعارضة

والبتالجنوبفيالحربوإيقافالمنهار،الاقتصادإنعالق

وأنميريأصدرهاالتىالإسلاميةاششريعةبقوانينالعم!!فى

فيممثلتانالجنوبحربلإنهاءمحاولتانوتمتإب!الها.

قرنق-الميرغنيواتفاقأم879فىلمحاثيوبياكوكاداماتفاق

)البرلمان(التأسيسيةالجمعيةفيقرارمع،أم889في

القوميةالجبهةوعارضت.الإسلاميةالشريعةقوانينبتجميد

الأشياء.هذهجميعالإسلامية

بقيادةعسكريانقلابوقعأم989يونيو03وفي

الإنقاذثورةباسمالبشير،أحمدحسنعمرالعميد

سياسيبدعم،الوطنيالانقاذحكومة!شكلة،الوطنى

الانقاذحكومةأعلنتهومما.الإسلاميةالقوميةالجبهةمن

بإجراءووعود،الحكمفىالإسلامىالتوجهالوطنى

مشكلةلحلوالسعيوتعريبا،توسعاالتعليمفىتغييرات

منالجنوبفيهيستثنىفيدرالياحكمارعرضت.الجنوب

لمحاربةطاقاتهاسخرتكما،الإسلاميةالشريعةحكم

علىالسيطرةمنوتمكنت،اسمودانلتحريرالشعبىالجيش

عدممنمزيدعنأثمرتالحربولكن،الجنوبمعظم

وتمكنتللبلاد.ماديوإرهاقالجنوبفىالاستقرار

معللسلامالخرطوماتفاقيةإبراممنالسودانيةالحكومة

وعملت،أم799أبريل21فيالمتمردةالفصائلأغلب

الصعيدوعلى.ام899عامللبلاددستورإقرارعلى

تحسينفيكبير،حدإلى،الحكومةنجحتالخارجي

بعدالشقيقةالعربيةبالدولخاصةالخارجيةعلاقاتها

الخليجحربأعقابفيالعلاقاتهذهلازمالذيالفتور

الاقتصاديالحصارمنتعانيمازالتالبلادأنإلا،الثانية

مأ699عاممنذالسودأنعلىالمتحدةالأمتفرضهالذي

.اللإرهابترعىدولةلاعتباره

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تاريخ!صر،تاريح،العالملأبيضا

القديمةمصرإبراهيمعمود،الرليةالسياسيةالأحرا!

الرحصعبدالسيد،المهديعمداللطيم!عليإسماعيل،الأرهري

الصادق،المهديحور!تحتمارلز،عوردولىلإسلاما

أحمدمحمد،المهديالإسلاميةالفتوحأليلألير،

الدولة،المهديةسلطنةالمور،باشاأمين

المتحدةالمملكةمملكة،الفونجلالكر،سدري

علىالسيد،الميرعنيحود،قرلقحسنعمرالبتهمير،

جعفر،نميريهيررتهوراشيوكتشنر،حس!عبداللهالترالي،

بةلوايقكومطوعضا

بلاد!ح،النوبةجوزيىلاقو،درمادأم

لهر،لنيلاحمدأمحمد،مححوبحم!اساعمد،ه!لداسوار

عمدالقادرحبوبةودعليمحمدالسوداد
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الموضوععرعنا

القديمالسودانتاريخ-ا

أعتاريخقبلما-أ

(.مق0051-0013)الحضاريتانالمجموىان-ب

(م4""-.مق52"")كوش-ح

الوسطىالعصورفيالسودانتاريخ-2

البجةمملكةدالمصرانيةدخول

علوةمم!طةهـ-ام453405

الفونجمملكة-وأ!بةاممالكب-

والنوبةالمسلمواط-خ

م0821هـ،2361للسودانعلىمحمدكح-3

الاستقلالوحروبالمهديةالثورة-4

السودانيحكمالمهديهـ-المهديةالتورةأسباب-أ

عبداللهالخليفة-والمهديتانتصار-ب

(م8818981)5السودانأنحاءإكطالتورةج

المصريالإنجليزيالضو-زالسودانخلاء!عملية-د

الثنائياالحكم-5

البريطانيةالإدأرة-أ

الاستقلأ.لعهد-6

أسئلة

ذلك.الثرح.التاريخفيقديماالسودانيالمصريالارتباطيعد-أ

بإيجار.عنهاتحدثالسوبية؟الممالكطأ!اما-2

السوداد؟ا!سلامادخلكيف-3

المهدية؟عرءتعرفمادا-4

؟السودانلغزوعلىمحمددعتا!فيالأسبابما-5

المهدية.الثورةأسباباذكر-6

البريطالي.للعزوالسودانيةالمة،ومةعنتحدث-7

الثنائى؟الإتفاقباالمقصودما-8

؟السودانليالأخيرةثالأحدأهمما-9

هـ،55-؟)المؤمنينأم،زمعةبنتسودة

القرشمية،زمعةبنتسودةالمؤمنينأمم(.675-؟

إلىهاجرت!ز!هي!.اللهرسولزوجات،إحدى.العامرية

مسلما،وكانعمروبنالسكرانزوجهامعالحبشةأرض

مكهإلىزوجهامعرجعتعمرو.بنسهيلأخووهو

خديجةوفاةبعدظ!ورط،اللهرسولفتزوجهازوجها،فتوفي

بنتخولةوكانت.سنواتبثلاثالهجرةقبلخويلدبنت

له،ذكرتهاالتيهىمظعونبن!شمانزوج،حكيم

بعضوفىبطلاقها،عث!الرسولهمعلي!ا.وخطبتها

تحشرأنفيرغبةيراجعهاأنفناشدتهطلؤالا،أنهالروايات

.الحجابآيةفيهانزلتالتىالمرأةإنهاقيل.أزواجهمع

ص!يمال!.النبيزوجاتاخو:.بالمدينةتوفيت

-8917أهـ،292-)1211محملى،سودةابن

فقيه،.سودةبنطالببنمهديم!!دام(.875

البدرالعلامةعنأخذ.المغرببعالملقب،أصوليمالكي

كثيرونعليهوتتلمذ.وغيرهمالفلالىومحمدالحموي

الكتانى.جعفرالشيخمنهم

وحاشية،الأصولفىالمحلىعلىحاشية:مؤلفاتهمن

البلاغة.فيالسعدمختصرعلى

ئيكيميا.(م6591-7781)ريكفريلى،يسود

فينوبلجائزةنا!.الذرةتركيبمجالفيعملبريطاني

أثبتوقد.المجالذلكفيلأبحاثهام219لعامالكيمياء

النشاطذاتالعناصرأنفورد،رذروإرنستهو

تبثعندماأخرىكيميائيةعناصرإلىتتحول،الإشعاعي

علىالنظائرمسمىأطلقالذيوهو.الإشمعاعينشاطها

النظير.انظر:.مختلفةأوزانلهاالتينفسهالعنصرذرات

بإنجلترا،سسكسبمقاطعة،إيستبورنفيسوديولد

فيبالتدريسأيضاقامكمااكسفورد،جامعةفىودرس

الجامعة.تلك

أيرلندا،جمهوريةمنالشرقىالجنويالجزءفينوسور

نحوويتجه،تيبيراريمنطقةفيبيتديفيلزجبلمنينبع

نوربنهرييلتقيأنقبلالشرقيالجنوبإلىثمالجنوب

هذامجرىمنجزءويمرووترفورد.ميناءمنبالقربوبارو

زراعيةمنطقةيعتبرالذيالذهبيالواديعلىالنهر

.الألبانبمنتجاتومشهورة،مزدهرة

علىالتاريخفيبناءأطولالعظيمالصينسور

كلهشيد2،كم004.6منيقربماطولهيبلغ.الإطلاق

الميلادقبلالرابعالقرنأولفيبهالعملبدأوقديدويا.

عشرالسالغالقرنبدايةحتىواستمر،الأرجحعلى

حدودهملحمايةالعسورالصينيونبنىوقد.الميلادي

الساحلبينالصينشمالالسورويمتد.الغزاةمنالشمالية

فيفتقعالشرقيةنهايتهأما.الصينوسطوشمالالشرقي

فىأماكينهوانجداو.مدينةقربقريةوهي،ششغهايغوان

جيايوغوان.قريةقربفينت!الغرب

عبرالعطمالسورمنأجزأءتقوضتالسور.وصف

قدوأجزائهبقاياهمنفالكثيرحالكلوعلى.السنين

حواليطولهيبلغاسمورمنالرئيسيوالجزء.أصلحت

لطوله.كم2و009الإضافيةالجوانبوتضيف.كم04637

ويضيقم.57حواليالعظيمالسورويباإرتفاع

وقد.القمةفىم6.4حتىالقاعدةفيم75منعرضه

ما8و.09بينتتراوحمسافاتعلىمراقبةأبراجوضعت

يبلغالتيالأبراجهذهامشخدمتوقداسحور.طولعلى

تعدلمولكنهاما،وقتفيمراقبةأبراجأم2ارتفاعها

الدفاعية.للأغراضتستخدم
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الطو.العراةيصدلكيبي،الإطلاقعلىبماءأطولالعظيمالصينسور

.الصحاريحدودطولوعلى،والهضا!الجمال

تسمىجبليةسلسلةعبرالشرقفيالسوريجنح

منأساسالسورمنالجزءولهذا،المرتفعةالمغوليةالحدود

ملئبينماالاجر،أوالحجرمنجوانبوله،الجرانيتيةالكتل

المثبتبالاجرالقمةرصفتوقد.بالطميالسورداخل

العمالكانطريقاالاجركتلوتشكل.الجيريبالإسمنت

الجنودوكذلكيستخدمونهالسوربناءفياشتغلواالذين

عنه.دافعواالذين

مناطقعبريمرالعطمالسورفإن،الغربيةالناحيةمنأما

الحجارةكانتوقد.صحراويةحدودطولوعلىهضبية

الهضبية.المناطقهذهفينادرةوالآجر

فوقمتعرجاطريقاويتبع.كم6)004حواليإلىي!لللسورال!طي

أصئفيماكاالأولىالأجزاءبنيتربماالسور.تاريخ

قبلالخامسالقرنخلالالعطمالصينبسوريعرفلعد

تواريخإلىيرجعونهالباحثينبعضأنمنالرغمعلىالميلاد،

حقبةمنهوانجديشيالإمبراطورصمموقدقدما.أكثر

سوراوبنىالعطمالسور.م(ق122602)كينأسرة

العظيمالسورفيالعملواستمر.القديمبالسورلربطهجديدا

581)سويوحقبةم(022-.مق02)2هانحقبةخلال

ولكنتدريجيا،السورمنالكثيرحربوقدم(.618-

وترجعأم(464-)1368مينجحقبةخلاللناؤهأعيد

.هذهمينجفترةإلىالعطمللسورالحاليالبناءغالبية
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لكنه،الصغيرةالهجماتمنالصينا!سورحمىوقد

سبيلفعلىالأكبر.الغزوضدبسيطدفاعسوىيقدملم

فيالسورخانجنكيزالمغوليالقائدتواتاجتاحت،المثال

أراضيمنالكثيروغزت،الميلاديعشرالثان!(القرنأوائل

الصين.

.القرونعبرالعظيمالسورمنكبيرةأجزاءدمرتوقد

مشةمنذمنهأجزاءثلاثةبناءالصينيونالشيوعيونوأعاد

الأجزاءهذهوتقع.البلادحكمبدأواعندهـ،،أم949

كانسومقاطعةوفي،بكينخارج،الثرقيالساحلقرب

يستخدمونالصينبونيعدولم.الأوسطالصنشمالفي

يحضرالزوار.كمامنالكثيريجتذبو)ممنه،للدفاعاسمور

المؤرخونويقوم.لرؤشهأخرىوبلادالثكمينمنالسائحون

وأتحصيناتهفيعليهايعثرالتيوالأشياءالكتاباتبدراسة

الزلازلبدراسةالعلماءيقومكماالبناء.!طولىعلىمقابره

سطحبتحركاتتأثرتالسورمنأجزاءاختبارطريقعن

.لأرضا

منمفردةقطعةالسورةا!يم.اووآن!ر

ونهايةبدايةذاتوهيجمل،منتممون،الكريمالقرآن

بالبسملة،ولاحقتهاسابقتهاوبينبينها،يفص!،معلومتين

(.الرحيمالرحمنالله)بسمتسبقهافلاالتوبةسورةإلا

المدينة.حائطوالسور:سور.مادةمنمأخوذةوالسورة

وهيوبسر،بعسرة:مثل،سورةجمعأيضا:والسور

بعدمنزلةلأنهاالقرآنسورةومنهالبناء.مزمنزلةكذلك

الواو،بفتحسوروالجمع،الأخرىعنمقطوعةمنزلة

وفتحها.الواوبسكونسوراتي!!عأنويجوز

بين3تترأوحالاياتمنمجموعةعلىالسورةوتشتمل

،سورةلعصر،ا،سورة،لبقرةانظر:ا.آية682و

.سورة،لكوثرا

لمنلتكونببدنكننجيكفاليوم)العبرةمعنا!!.الآية

ابنوجعلنا)المعجزة:أيضاوالاية.29:يونسآية!خلفك

وأجملةالقرآنفيوالاية.ه.:المؤمنوناية!(وأمهمريم

آيةمكانآيةبدلناوإذا)غالبانهايتهافيالوقؤ،أثر،جمل

،اي:الايةوجمع.101:النحل!بنزلبماأعلموالله

وأوعيداأووعداأوعبرةأوعظةتفضمنوالاية.وآيات

علامةلأنهآيةالقرانمنالايةوسميت.قصةإلىتومئ

الختلفةالمعانيتفاصيلفالايات.كلامصتكلاملانقطاع

تعالىيقولوالوعيدوالوعدوالمواعظوالأمثالالأحكاممن

.3:فصلت!يعلمونلقومعربياقرآناايالهفصلتكتاب)

للمعاني،المفصلةالاياتهذهمنم!خموعةإذنفالسورة

أنزلناهاسورة)آياتهاعليهاشتملتكلطعلىالمشتملة

.أالنور:!تذكرونلعلكمبيناتآياتفيهاوأنزلناوفرضناها

وأهدفذاتالكريمالقرآنسورمنسورةكل

الله،توحيدذلككلومدارلتحقيقها،أنزلتأهداف

إلاوالإنسالجنخلقتوما)ونواهيهلأوامرهوالامتثال

يبينالذيشرعهتنفيذوكذلك56.:الذارياتليعبدون!

عليهافوواالتيالفطرةحياةعلىالناسيحافظكيف

إلاأخرىعلىفئةولاتمتاز.فئةعلىفئةمنتغولدون

الأرضمنأنشأكمهو):اللهلشرعامتثالهابقدر

وعد).16:هود!إليهتوبواثمفاستغفروهفيهاواستعمركم

فيليستخلفنهمالصالحاتوعملوامنكمآمنواالذينالله

الذيدينهملهموليمكننقبلهممنالذيناستخلفكماالأرض

لايعبدوننيأمناخوفهمبعدمنوليبدلنهملهمارتضى

الفاسقون!همفأولئكذلكبعدكفرومنشيئابييشركون

.55النور:

ماأقلبأسلوبالقرآنمنالسورةتتسم.السورة

السورةفيأحيائاالأسلوبويتنوعمعجز،أنهبهيوصف

مشاهدكآياتالشديدالوقعذاتالاياتبنالواحدة

المؤنس،الجرسذاتوالايات،والعذأبوالنارالقيامة

المسسلى.واللطف

مدنية،أومكيةبأنهاتوسمقدالقرأنمنالسورة

كانولو،المديخةإلىعدبهجرتهقبلنزلتسورةفالمكية

هجرةبعدنزلتفسورةالمدنيةأمامكة،غيرفينزولها

وقد.المدينةغيرفينزولهاكانولو،المدينةإلىظ!صدالنبي

بعضتتخللكما،مدنيةآياتالمكيةالسوربعضتتخلل

غيرالقرآنسورنزولوأسباب.مكيةآياتالمدنيةالسور

يعرفولمالسور،لبعضنزولأمسبابرويتفقد،مطردة

يتعلقالسورةنزولممببيكونوقد،أسبابلأخرى

آياتمنبآيةمتعلقاالسببيكونوقد،كاملةبالسورة

.لسورةا

كليمتلقسم،ومائةعشرأربعةمنقسموالسورة

القرآنوينقسم.الكريمالقرآنسورمنسورةمنهاقسم

كليمثلقسما،ثلاثينإلىالسوراعتبارغيرآخرباعتبار

منالقرآنيتكونوبهذا،القرآنأجزاءمنجزءامنهاقسم

منأكثرأحياناالواحدةالسورةتستغرقجزءا.ثلاثين

قسمااسمورةتكونوأحيائا.البقرةسورةفىكما.جزءين

وغيرهاوالإخلاصوالكوثرالعصركسورجزءفييسيرا

السور.قصارمن

وبذلكحزبن،إلىالقرآنأجزاءمنجزءكلينقسم

،أرباعإلىيقسمحزبوكلحزبا،ستينمنالقرآنيتكون

ربع.ومائتاأربعونالأرباعهذهومجموع

إلىبهالموحىاللهكلامالقرآنالسور.بعضفضلى

المنقول،المصاحففىالمكتوب،ومعنىلفظا!يإم!،،رسوله

تلاوة.بهالمتعبد،شبهةبلامتواترأنقلاضوو!د،الرسولعن
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وننزل)والألدانللنفوسشفاءوهو،وعبادةذكرالقران

قل)82.الإسراء:!للمؤمنينورحمهشفاءهوماالقرآنمن

شفاء،كلهفالقرآن.44:فصلتوشفاء!هدىآمنواللذلنهو

عباسابنعنبالذكر.خصتوالاياتالسوربعضولكن

فوقهمننقيضاسمع!سدالنبيعندقاعدجبريلبينما:قال

يفتحلمأليومفتحالسماءمنبابهذالملم:فقالرأسهفرفع

الأرضإلىنزلملكهذافقال،ملكمنهفنزلاليومإلاقط

لمأوتيتهمابنورينأبشروقالفسلم،اليومإلاقطينزللم

لن،البقرةسورةوحواتيم،ال!ضابفاتحة:قبلكنبييؤتهما

وسائى.مسلمرواه"!.أعطتهإلامنهمابحرفتقرأ

بيوتكمتجعلواالا:قالأنه!!اللهرسولعنرويم!

سورةفيهتقرأالذيالبيتمنينفرالشيطانإنمقابر،

ملروا

لقمان

لسجدةا

حزابلأا

سمأ

طرفا

يس

فاتلصاا

الزمر

كافر

فصثلت

الثورى

الزخرلص

الدخار

ثيةالجا

لأحقافا

الفتح
لحجراتا

رياتالذا

لطورا

النحم

لقمرا

الرحمى

قعةلواا

يدلحدا

دلةلمجاا

جزؤهاعددترتيبهافي

آياتهاالمصحف

؟ا0306

313412

320312

ا؟،337322

345422

354522

368322،23

3718232

388832

937523،24

048542

415425124

425352

439852

449552

2ء4537

463562

473862

489262

941862

054562

510626،27

529472

536272

545572

557872

566972

572!72

582282

آيةو!ءمكيةا

*السجدةمدنية

مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

42مكية

مكية

مكية

73مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

62

)من:قالكل!مدالنبيأنالدرداءأبىعن.مسدمرواه(البقرة

فتنةمنعصمالكهفسورةأولمنآياتعشرحفظ

اخرمنالآيتينقرأ)من:ع!ش!وقالمسدم.رواه(الدجال

ابنعنواخرج.عليهمتفق(كفتاهليلةفيالبقرةسورة

الحواميم.القرآنولبابلبابا،شيءلكلإن:عباس

الموسوعةفىمنفصلةمقالةالقرآنسورمنسورةلكل

موضعه.فىسورةكلمدخلفانظر،العالميةالعربية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكريمالقرآنالنمويالحديتالإسلام

عد5ض!قىمحمدالإسلاميةالدعوةوالرسلالأسياء

الحبوةالدينالكريمالقرآنتمسير

النبيالصلاةالقدسىالحديث



312جورج،اسور

فيثركييهالسوليؤا

المهـصحف

كا؟الحشر

7،الممتحئلآ

16لصروا

7،لجدحمةا

،3لم!افغوفىا

46بنلتغاا

6ءلطلاقىا

لأ6التحريم

لأ،لملكا

ول6القلم

،أالحاقه

لا6رجلمعاا

لأ1توع

27ملشأ

37المزمل

47ثرلملىا

3ءمهلقياا

7،دنسالأا

لأ3رزلمرسلاا

!"لتياا

97تفيعالناا

8،عبس

18لتكوسرا

"3تفطارلاإ

38المطففين

ول4كمتمثاولاا

ول"لبروجا

ول،الطرزر

إآىتشيرالآياتهده

وولويدشحونهعبادته

عددجزؤها

آياكها

428؟

ول132

2"14

2811

2811

2818

3"12

2812

ء3،2

5292

2؟كاا

لأ4؟9

92"لأ

2892

392!

2،كاا

492"

3192

،ء92

463،

9203

3"91

36،3

.ء24

223،

3!17

فيالتلاوةسجودمواضع

.6:الأعراف!يسجد!ن

آيهـسة-أومكئةجروهاعددفيترلي!االسور"(يهأومكية

(لسمخر؟كأمدنيةآياتهاالمحون*السجدةمدفية

صكيه*87913الأعرمدنيه

صكنة3"2لأ8"الغالتسيةمدني!

مكية9،303"الفجرمدئي!

مكيه،23؟9،البلدمدفية

""2حكم!1،3ء19الشمسمدتي!

7-مكية3ء؟1،؟الليلروفية

ممكئ!3!1!39الثهسحىمدنية

مكي!98،3؟الحت!رحمدنمة

مثئ!3!!*9التينمكي!

91مكحة69،103العلتىمكية

صكيه3*ء9لأالقدرمكيه

مدئية*8983البيئةمكئة

مدفي!بر"998الزلزل!مكية

صكية111،3".العادياتمكيه

مكيه11103!االمارعةمكيه

مكية36"01؟المكالرمكي!

مكيه301303العصرصكئ!

!كي!4،19،3الفقزةصدنية

مكية3؟5!!كاالفيلمكية

مكية1403،،قركعشمكية

!كي!3!3،17الماعوفىصكية

مكي!ء.13"8الكوثر!كيه

مكيه3!-16!9الكاكرورصكيه

مدنيه!"13!،النهصحرمكئ!

مكئة1115،3الممسدمكئة

مكئه3"1214الإخلاص12مكئ!

مكئة3كار131الفلقمكنة

مكية4116،3الناسصكيه

عنيستكبرونلاربكعندالذينإن):تعالىكقولهخريةبصورةالسحدةآيةتكولىفقد،الكريمالؤآن

.91:العلق!واقتربواسجدتطعهلاكا!):تعالىقولهمتل،طلميةصورةفىالسجدةآيةتأتيوقد.2

فرنسى،فنانام(.198-)9185!جورجسورا،

نأمنفبدلأ.بالنقطالتصويرأوالتنفلجيةنظامطور

منتظمةنقطايرسمسوراكان،الفرشاة،ضرباتيستعمل

البعدعلىمنالنقطهذهوتبدو.باهرةألوانذاتملتصقة

بالدرجةباهرةألوانذاتأخرىبألوان،وتوحي،مندمجة

نألدرجةمختصرةأشكالفىالتنقيطية(وظهرتنفسها.

الإنسانشكلوتقارب،شخصيةبلاتبا-والبشرأشكال

نهارالمسماةسورالوحةفىالصفاتهذ.هوتبدو.الالي

ام(.)886جاتلاجراندجزيرةعلىالأحد

مونيهكلودخاصةالانطباعيينباشسامينسوراتأثر

الزاهية،الانطباعيينألواناستعملوقدبيسارو.لأوكاميل

،السيركومناظر،الفنانكمرسم:موضوعاتهموكذلك

المباليغيرالمذهبسوراورفضالبحر.وشواطئ،والموانئ

العينتراهمالتصويرومحاولاتهم،للانطباعيينوالمسترخي

درسانضباطاأكثرعلميامذهباوليجد.خاطفةلمحةفي

علىوالضوءالألوانعنالفرنسيةالكيمياءنظرياتسورا

يوجينالفرنسيوالفنانشيفرويليوجين-ميشيليد

.دولاكروا

لفنمعرضفىجاتلاجراندظهرتوعندما

إلىالرسامينمنالعديدجذبت،أم886عامالانطاعيين

مجموعةباسممعروفينالرسامونهؤلاءوأصبح.التنقيطية

،كروسهنريالمجموعةهذهوشملت،المحدثينالانطباعيين
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وأثر.الحركةباسمالمتحدثسيجناكوبولبيسارو،كاميل

القرنبدأيةرساميمنالكثيرعلىالمحدثونالانطباعيون

والتعبيريونوالمستقبليونالفوفيونومنهم،العشرين

الألمانبون.

سوىيعرفلمانطوائيا،وكانباريص!،فىسوراولد

دائما،يرسموكان.الخاصةحياتهعنالتفاصيلمنالقليل

.بالديفتيريا.سورامات.أعمالهمنالقليلأكملولكنه

الانطباعية.:انظر

بعدإندونيسياكطالمدنكبرياتثانيةسورايايا

جاوهآ!عاصمةنفسهالوقتفىوهيجاكرتا.العاصمة

هذهوتعد.نسمة0719512سكانهاعدد.الشرقية

المعروفميناءهاأنكمامهما،وتجارئاصناعيامركزاالمدينة

البحرية،لسلاحالرئيسيةالقاعدةيعدبيراقتانجونغباسما

العادية.الملاحةسفنلاستقبالهبالإضافة

شرقىالشماليالساحلعلىسوراباياتقع.ا!لدينة

منالاخرالجانبفىالواقعةمادوراجزيرةقبالة،جاوه

وشرقغربالواقعةالمساحةالمدينةوتغطيمادورا.مضيق

لدراسةأعبير.ابرانتاسنهرفروعأحدماس،كالينهر

إندونيسيا.انو:الموقع

الشوارعومعظم.منخفضةسهليةمنطقةالمدينةتحتل

الجهةوفيالنهر.مجرىتحاذيلأنهاالانحناءاتكثيرة

أرجونوجبالقمةنحوممتدةمرتفعةأراضينجد،الجنوبية

منالغريالشماليالجزءوفى.وبنانجغونجانم(33.3)!

مالىلنهربالإضافةيوفرالذيسولونهردلتاتوجدالمدينة

شاسعة.مساحاتتغطيالتيالأرزلمزارعالوفيرةالمياه

فيضاناتأحياناتحدث،عامبشكلمنخفضةالأرضاولأن

الأضرار.بالغة

الأماكنمننفسهاالمدينةتخلو.للزيارةأمطكن

النصبمنمجموعةهناكلكن.الجذابةالسياحية

أجلمنناضلوامنذكرىتمجدالتيوالت!اثيلالتذكارية

-1)459الهولنديالاستعمارضدالاستقلال

الذيالأبطالنصب،النصبهذهأشهرومنأم(.949

مترا.04ارتفاعهيبلغ

منحوتتمثاليوجد،الكبيرةالحدائقإحدىوفي

التمثالوهداكيرتاناغارا.وهوسنجوساريحكاملآخر

يأدولوغ،جوغواسمعليهويطلق،أم928لعاميعود

إحدىفيموجوداكانالتمثاللأنذلكالأشسجار،حامي

منالاكبريعدمتحفأقيمسورابايا،جنوبوفي.الغابات

المتحفويضمآسيا.شرقيجنوبمنطقةكلفينوعه

مستوىعلىالنادرةالمداريةالمناطقحيواناتمنمجموعة

الذيبابينسوفهماحصيرانسوقانسوراباياوفي.العالم

فقط.بالليليعملالذيبالورانوبازارالنهار،خلاليعمل

أكبرويعتبرتونجنغانيسمىالكبيرالتجاريوالسوق

كلها.إندونيسيافيسوف

يوجدسورابايا،مدينةمنهانشأتالتيامبلقريةوفي

المتوفى-نغامبلسنانأيضاويسمى-رحمةرادانضريح

إسلامييندعاةتسعةأوائلمنواحدوهو،ام674عامفى

سنانمقبرةوتوجد.جاوهومنطقةإندونيسياإلىوصلوا

نشرواالذينالتسعةالمسلمينالدعاةأحدوهو،جري

يضمالذيوالمسجدجرسكمنبالقرب،جاوهفىالإسلام

سانغا.والىانظر:.فارسيةوأشكالبمقوشمزينرفاته

المعابدمنعديدهناك،المجاورةالمناطقوفى

الجاوية.الهنديةللمراحلتعودالتىالأثريةوالخلفات

الموجودةتلكبخصائصها،احتفظتالتيالاثارومن

جنوبكم55بعدعلىترتزجبلمصيفقرب

يحويكبيرمتحفترولانمدينةفيويوجدسورابايا.

ماجاباهيتمملكةعصرمنمهمةوتاريخيةثقافيةآثارا

منقريبةعاصمتهاكانتالتى،الجاويةالهندية

ماجاباهيت.انظر:.ترولانبجوارموجوكيرتو

مكتظةمنطقةقلبفيسوراباياتقع.السكان

منإليهاالنازحونذلكفىبما،المدينةوسكان.بالس!صان

.بحارةأغلبهممادورا،

إيرلانغا.جامعةوهيواحدةجامعةتوجد.التعليم

العصرعلماءباحدتيمناالاسمبهذاالجامعةسميتوقد

دراساتومراكزتقنيمعهدوهناك.الجاويالهندي

البحار.لعلوموأكاديمياتإسلامية

فيوالصناعةالتجارةحركةمعظمالاقتصاد.

المناطقفىالقائمالزراعيبالقطاعمرتبطةإندونيسيا

والفولالشاميةوالذرةالبنهناكللأرز،وبالإضافة.الخصبة

المصانعمنمجموعةوتوجدوالتابيوكا.والسكرالسودانى

التيالنفطمصافيمنهانذكر،المنطقةهذهفىالكبرى

مشتقاتصناعةوتوجد.القريبةالابارمنإمدأدأتهاتتلقى

جزيرةالمبفيمحاجرجانبإلى،والكبريتاليودأهمها

.مادورا

جذبإلىالسريعالاقتصاديالتوسعأدىوقد

البلادفىمدينةأهمسوراباياجعلمما،الخدميةالصناعات

نأذلكعلىوالدليلجاكرتا.بعدالاقتصحاديةالناحيةمن

ثانيةهي،أم89!عامفيأنشئتالتيسورابايا،بورصة

إندونيسيا.فىالماليةللأوراقلمسوقأكبر

مجموعةلهاالمجاورةوالمنطقةسورابايافىوتوحد

فيالصناعيةالمنطقةمنهانذكر،المصانعمنأخرى

الثقيلةالصناعاتمركزف!،جرسكأما.رنكوت

الأدويةصناعةومدخلاتوالبتروكيميائياتكالإسمنت



شاقبالةالواقعةمادوراجزيرةفيالمهمةاحسمالقاتإص-ىتمتلاللقطةهذه

المتسابق.عليهايجلميىزحالة

أسماكبإنتاجالمنطقةتتمتع،ذلك-جانبوإلىوالفولاذ.

الطيورأعشاشمنالعالميةشهرتهاالمنطقةوتستمد.معروفة

ذويوخصوصا،للسكانغذائياعلبقأمتعتعدالتي

جنوبالواقعةوارو،منطقةوفي.جةالصيفالأصول

الكيميائية.المصانعمنكبيرةدجموعةتوجدسورابايا،

بيراقتانجونغهولسوراباياالرئيسيالمينا:،.النقل

وهذاوالأعاصير.العواصفمنمادوراةجزيمتحميهالذي

القادمةالسفنيخدمكبيرةعملفرصيوفرالذيالميناء

سفنانطلاققاعدةوهو.وخارجيةإندونبسيةموانئمن

الحربىالأسطولسفنوكذلكبجاوهالصيد

السفنبناءوأحواض.الواسعةالمرابطفروتم.الإندونيسي

سككطرقثلاثةوتلتقى.المحليةلاسمالةكبيرةفرصا

رئيسيتانمحطتانتوجدحيثسورابايا،فيحديدية

إلىالحديديةالسككخطوطأحديمتد،.جافوميناء

إلىثانخطيمتدبينماشمالآ،وليروبولنغوجنوبامالانغ

منغربافيمتدالأخير،أما.الغربيافيوبفيكديري

منمنتظمةجويةرحلاتوهناكصاكرتا.إلىسمارانغ

وجاكرتاباليإلىسورابايامنالقريبجواندامطار

التقاءنقطةسوراباياوتعد.جاوهيأخرىومناطق

جاوه.شرقفياورريعةالبريةالطرق

512باياسورا

ثورينكلويجر.للمسابقاتخصيصاالثيرادهذهوتربىسورابايا.طئ

النهرقربموقعفيسوراباياأنشئت.تاريحيةنبذة

بوايايسمىتمساحبينأسطوريةلمعركةمسرحاكان
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سورابايا.علىالهولنديونسيطرأم،607عاموفى

تعزيزضرورةداندلوليامهيرمانالهولنديالحاكمورأى

وقد.بريطانىلغزوتحسئاالشرقيةجاوهفطالدفاعات

،حكا-/،مصانعوشملتام808عامفيالتعزيزاتتلكاكتملت

!ومستلزماتها.للألمسلحة

كاعاأ"أ!"و"-ءزراعةالهولنديونطورعشر،التاسعالقرنأواخروفي

لأفي3!إ3لهذهمركزأكبرسوراباياوأصبحتالسكر،قصب

"كافي3أندرجةإلىسريعةبخطىسورابايانمتوقد.الصناعة

لأ!(.الحاليةجاكرتا)أيباتافياسكانمنأكثركانواسكانها

.7كاللحركةمهداسوراباياأصبحتنفسهالوقتوفي

!سسعيدعمرحاجىأسسفقد.الإندونيسيةالوطنية

؟"!(.الإسلامي)الاتحادإسلامساريكاتحركةتجوكروامينوتو

؟-للبلادجمهوريةرئيسأولوهو-سوكارنوتلقىوقد

الأرجوافيبينأزهارهاألوانتتراوحسامةأوروليةستةالسصرنجانمنزلفىيحيشكانحيثسورابايافىتعليمه

الحريف!.فىوترهروالأبيص،طرية!عنالسياسيةالحياةدخلأنهكماتجوكروامينوتو.

الإسلامي.الاتحادوحركةالرجلهذا

الرطبةالمروجفيبرياينموسامنباتالسورفجانأغسطس17فىإندونيعسيااستقلالإعلانبعد

وأزهارهوجنوبها.أوروباووسطوأيرلنداإنجلترأمنبكل.البلادأنحاءكلفىسوراباياشهرةازدادت،أم549

فصلفيوتزهر،والأبيضالأرجوانىبينلونهافىتتراوحبريطانىعسكريإنزالحدث،أم459نوفمبرأولوفى

زعمرانباسمالأزهاربائعيعندتعرفولذا،الخريفقاوموقد.الياباناستسلامعقبسورابايافىهندي

كبير.حدإلىالزعفرانأزهارتشبه-بحق-وهى،الخريفوفى.أيام01لمدةالقواتهذهسوكارنوبقيادةالشباب

الرطبة.الخفيفةالرمليةالتربةفىمازرعإذاالسورنجانوينمويومباعتبارهنوفمبر01بيومالاحتفاليتم،عامكل

يسمىمرمذاقذوعقارالسورنجانمنويستخلصاسمسوراباياعلىوأطلق.المقاومةذكرىولتخليدالأبطال

النقرسلعلاجضئيلةجرعاتفىويعطىالكولشيسين،.الأبطالمدينةأيبهلوانكوتا

فيالعقارهذاالنباتعلماءيستخدمكما.والروماتيزم

الكو!تيسببحيث،النباتاتعلىالوراش!تيردالمىن!باريسفيعالميةشهرةذاتكليةالسوريون

مما،الخليهةفي)الصبغيات(الكروموزوماتعددمضاعفةبمحةفىوالعلومالادابقسميام079عامحتىتضم

التيأصولهامنحجماأكبرالنباتيةاسملالاتيجعلعلىللدلالةالسوربوناسمامشعملماوكثيرا.باريس

منها.أخذت.ككلالجامعة

السوسني.الزعفرانأيضا:انظرعامففيبذاقها.مستقلةكليةاسموربونتعدلم

ثلاثةإلىتقسيمهاالفرنسيةالحكومةأعادت،أم079

فيفطتمنظمةأكبرالعالميةسورولتيمستل!!قاءاورر!نم!انيمنظرشةاستخدمتسما.عشر

فىوتضم.والخبيراتوالمديراتالعاملاتللنساءالعالم!وياقياي!ربون!تبةالمبانيأحدوضم،المحاضرات

منأكثرفيمنتشرةأنديةفيعضوة000757عضويتها.!ابطلا!ن!دلارؤمنأصىلى

وتشملفقط.دعوةبموجبممكنةوالعضوية.دولة75فيأ!ط!ألاهوش!،كليةالأصلفىالسوربونكانت

والثقافة""الاجتماعيةوالتنميةالاقتصاد"ا!زريةنثاطات،سوربونروبيرال!هوتأستاذالمي!ديعشرالثالثالقرن

أوضاعتقدمومدى،الإنسانوحقوق،والصحة،البيئةووهـأورو!ا.فياللاهوتتدرسكليةأفضلوأصبحت

أربعةمنالمنظمةوتتألف.العالميينوالتفاهموالثقةالنساء،فيرراء!اريشيليوالكاردينالالفرنسىالدولةرجلأعاد

وأيرلنداوريطانياوأورولاالامريكتينفىتنتشراتحادات:.ء
..عسر.السابعالمرد

أولافتتاحوتم.الهادئالمحيطغربىجنوبدولوأخيرا

فيكاليفورنيابولايةأوكلاندمدينةفيأم129عامنادالقرآنسور،الكريمالقرانتفسيرانظر:.السورة

الامريكية.المتحدةال!لايات.الكريمالقرانبمالكريم
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!أبمننببألمحورةمقدمةدييرى.السكانمنالمليودولصف!مليونحواليويقطها،كثيرةحضاراتعليهامرتسورياعاصمةدمشق

.الأموي

السوريةالعربيةالجمهورية

بهاوتحيطاسيا،قارةغريفيتقععربيةدولةسوريا

منوفلسطينالشرقمنوالعراقالتثحالمنتركيا

الجنوبومن،المتوسطالأبيضالبحرالعربومن،الجنوب

عدديبلغ.لبنانالغربيالجنوبومن،الأردنالشرقي

ومساحتها،41(000.897حوابسكانها

فيهاالحكمونظام.دمشقوعاصمتها،!9كما018.85

السورية.الليرةالرئيسيةوعماكها.جمهوري

استقلالهامنذالحاليةسورياعلىينطبقالتعريؤطهذا

فكانتالتاريخذلكقبلأما.الثانيةالعالميةالحرببعد

سورياوتشمل.الشامبلادأوإطيعيةاممورياتسمى

.ولبنانالأردنوشرقوفلسطين

الحكمنظام

ينتخب.رئاسيجمهوريسوريافيالحكمنظام

لمدةالشعبمجلسمناقتراحعلىبناءالجمهوربقرئيس

العمرمنسنة18ببنمواطنلكلويحق.أعوامسبعة

يكونأنعلىالدستوروينص.الانتخابحقممارسة

النظامقاعدةيؤلفالإسلاملأنمسلما،الجمهوريةرئيس

للبلاد.الحقوقي

عضوا،025منيتكونالذي،الشعبمجلسأما

مصدروهوالمباشر،بالتصويتأعوامأربعةلمدةفينتخب

الدولةرئاسةالجمهوريةولرئيس،التشريعيةالسلطة

واحد.آنفيوالحكومة

التيالجزئيةالمحاكموهناك،العدلوزيرالقضاءيرأس

بالحقوقالختصةوالمحاكم،والجرائمالجنحقضايافيتفصل

فيتنظرالتىالشرعيةوالمحاكم،الاستئنافومحكمة،المادية

فيالشرعيالقاضيويرأسهاوالإرثوالطلاقالزواجقضايا

وهي،الطائفيةالمحاكمهناكذلكجانبوإلى.محافظةكل

نصرانية.طائفةلكلالشرعيةالمسائلفىتبتالتي

منالمرفوعةالقضايافيبالفصلالدولةمجلسويقوم

الحكومية.السلطاتبعضضدالموظفينجانب
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!اإحمالي(91)59الطهرق0002000.790،10

الركاسيارات1(:)599النقلوساثل71%(،)المعمدة

التحاريةاالملاحة000081،2وحافلاتشاحات

.936الثابتالوزدإجمالط،49لأكثر(طنأ00)

شحر،!84ر000،094الركا!اكمعدد(5991)

برحلا(6191)المطارات،000،569،51عاكيا

الإحصالعدد(1)299اليوميةالصحف:الاتصالات

.4.22شحص0001،لكل092لم...الإحمالي

لكل)حهاراستقبالحهار000007الأجهرةعدد

324.لكل)حط12731055(399الحطوط)عدد

(ام9أ-9979)6الحيم

الطلااالدرس!ورالمدارس

./411502لا783001968الاشداف!

9)267سيالثامع2"316يالإعداد

189276/35675،4لويلثاا

51892.1)778559والمهمىءالصى

6147765225اهعلميرتدري!

74327/3684،31سليالعا

المتوسطة.والمعاهدالمميةالحالويةالمدارس*

.ام!!39914الدرالم!العامس

اصالمئويةالنسبةم(:1)849التعليمياللستوى

بىإلمام2%،1.0تعليمايتلقواولمفأكترسنوات

راالتعليم%،3.92الابتدائىالتعليم%،3.26

الأمية).%72.العاليالتعليم%،3.3كتحهادة

ا،بر807.دأكثرسنة15عوسالمتعليمالسكان

.%8.55المتعلماتالإلاث،7.85%

)هـ863.13الأطباءعددأم(ة)399الصحة

لك!)سرير896.41المستشفياتأسرةقمحص(،

(991)4مولود0001لكلالأطفالو!ياتمعدل

الضسماولهاالتيالحراريةالسعراتام(:9)29الطعام

1%(ااحيوايةمستحات98%،نباتية)منتحات

والزراعة.الأعديةمسظمةبهأوصتالذيالأدنى

..العاملةالمسلحةالقواتأفرادمجموع:اللسلحةالقوات

(%8.23الحويةالقوات،%4.1المحرية،بر8.47

3.8(:91)39الإحماليالوطيللماغالسمكرية

دولى178العسكرحةالنفقاتمنالؤد!حيب%3.3(،
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رزحمشتس

ع!7+-لأ!-!:،أ2ءح

م--"8!-.!41؟4

!إ.-+ئم-يز8-"-ة!)،1

عصرية،دمتت!مالىمحصممدنها.وكرىسورياعاصمةدمشق

يرحعالمديةعمرأدساشغمعلى،ا!كمورةا!يتظهرآلتيكالممصمهآ

الآد.حتىباليةاغديمةاالمماطقلعصومارالتالسنير.آلا!إلى

محافظةوهى،محافظة41إلىإدارياالبلادوتقسم

حمص،،القنيطرةالسويداء،درعا،،دمشقمدينة،دمشق

الزور،دير،الرقة،إدلب،حلب،طرطوس،اللاذقية،حماة

الحسكة.

كلوتقسم،مناطقإلىبدورهامحافظةكلوتقسم

وفيها،قرىإلىوالنوأحى،النواحيمنعددإلىمنطقة

بعضفييقابلهالذيالختارهوالحكومةعنمندوب

.العمدةالعربيةالبلدان

السكان

بدمشقللإحصاءالمركزيالمكتبإحصائياتتشير

فىكانوخارجهالقطرداخلفىالسوريينعددأنإلى

حوافيمنهم،نسمة337.13و164أم889عامنهاية

1.12المقيمينالسكانعددكانأيالبلاد،خارجالمليون

5.12بنحوأم989نهايةفيعددهمقدربينما،مليون

إلىعددهموصلفقد،ام699فيأما.مليون

000897(41.

خلالبالألف.133السنويالنمومعدلكانوقد

كما،الثمانينياتخلالبالألف9.32والسبعينيات

،السبعينياتفىبالألف34أوالمذكور،المكتبيذكر

وزيربذلكصرحكماالثمانينياتخلالالأافبا38و

الفترةخلالبالألف5.37أوا!محة،ا

.أخرىمصادرذلكإلىأفمارتكماأم099-أ859

43يعادلالسنويالتكاثرأنالدوليالبنكويذكر

سضاعفالسكانعددأنذلكويعنيسنويا،بالألف

الولاياتمنكلفيلممنة98مقابلسنة،21كلمرة

منكلفيسنة005أووكندا،الأمريكيةالمتحدة

السكانعددسسيكونذلكعلىوبناءوألمسبانيا،اليونان

عامفيمليون.2023وم،0002عامفيمليون9.16

.م0102

بدمشقالحميديةسوق

!موهوسوريا،عاصمة

أحشعبية.االأسواقأشهر
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الجميلة.والألوانوالزخرفةالخشبعلىالحفرأعمالروعةفيهوتبدوالإسلاميالعربيالنمطعلىمؤثتعزإيمقصرفيمجلس

ذإالوا!!دوندائفاالسكانيةالتوقعاتكانتوقد

فيمليون2.9سورياسكانعدديكونأ)طالمنتومنكان

أكثرأي،مليون701.الواقيفىكانولكنهام829

.ونصفمليونبزيادة

بحدودام699سنةفىكانتفقدالحامةالكثافةأما

هوالبلادمساحةثلثكانولما2.اكمشخصا9.97

فتكونقفرصحراءأوجرداءجبالوالباقيللزراعةالصالح

مصر.فيالأ238مقابل2/كمنسمة602الفعليةالكثافة

حلب.مدينةمنعاممنظر

سنفياللواتيالنساءلدىالخصوبةكانتوقد

باختلافتختلفولكنهاام(،)16.599الإنجاب

6.8تبلغإذ،والاجتماعيةالثقافيةالناحيةمنالأمهات

وتهبط،والكتابةبالقراءةالملماتلدى34.والأمياتلدى

.فوقفماالابتدائيةالشهادةحاملاتلدى.23إلى

3.9العالمي)المتوسطبالألف6الوفياتنسبةكانت

الأولىالسنةدونالأطفالوفياتنسبةبينما(،بالألف

متوسطهولندا.فىبالألف17مقابلبالألف6.92

317.للذكور،سنة.468الولادةعندالمتوقعالعمر

وكان.اليابانفيالمتوسطفيسنة7همقابلللإناث

،ام889فيوالمدينةالريفبينمناصفةشوزعونالسكان

نسبةأصبحتإذباستمرار،المدينةلصالحالعددويزيد

الحضركانأنبعد05%5.تعادلام199فيالتحضر

عام%43وام069عامفي37%سوىلايؤلفون

إلىوصلتالحضرنسبةفإنام،699فيأما.أم079

أما.السوريالريفيسكنون%.647بمقارنة4.52%

فلاالبلادمساحةمن%46منأكثرتؤلفالتيالبادية

ما069عامعددهمكانالذينالبدوسوىيسكنها

منتقريباالعددهذانصفالبدويمثلوالان2..00070

وهجرةبعضهماستقراربسببوالرولةوعنزةشمرقبائل
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العربيةالممل!سةنحومميماولاالخلئ!دولنحوالاخرين

يؤلفونالعر!فإنالعرقيةالناحيةمنأما.السعودية

المدنفيالساحقةال!غلبيةوهمأم889عامفي%8.88

الشماليةوالزاويةالشرقيةالشماليةالزاويةماعداوالأرياف

.%4.6يشكلونالذينالأكرادنجدحيثالبلادمنالغربية

والشركعم!الأرمنمنتتألف%.94نعسبةوهناك

فيولاسيماالبلادأنحاءشتىفيينتشرونوالتركمان

.المدارسفيالتعليملغةالعربيةاللغةتظلولكن،المدن

الأديانلنسبةالتعرضتغفلالإحصاءاتكانتوإذا

.8%2والنصارى%6.19يؤلفونالمسلمينفإنوالمذاهب

حيثالحسكةمحافظةفىللمسلميننسبةأقلوكانت

.83%.6يشكلونكانوا

السطح

الشرقىالساحلعلىأسسوريةاالعربيةتمإلجمهورية

للهلالالغربيالجناحوتؤلف،المتوسطالأبيضللبحر

وشرق91،532و2،437.العرضخطيبينالخصيب

شبهالمنطقةفىأي2،542،وه43،535أطولاخطى

التونسىالشمالتماثلعرضدرجاتعلىالمدارية

طرقعدةملتقىيجعلهاموقعهاوأسبانيا.وجنوب

جزيرةوأقطارأوروباورائهومنالأناضوأطبينمواصلات

والشرقالمتوسطالأبيضالبحرأقطاروبينومصرالعرب

والشرقالهندخلفهومنالعربيالخليجببلدانالمتمثل

2.كمأ081/85ومساحتها.الأقصى

الشمالومنالشرقنحوالغربمنأرضهاوتنحدر

ظهرتوقد.العربىالخليجباتجاهعامميلمعالجنوبنحو

الميوسين.عصرمنالثانيالنصففيالالتوائيةجبالها

والسلاسلجنوباالحرمونوجبلالعلويينبجبالوتتمثل

جبلأماالخابور.غربيفىالعزيزعبدوجبلالتدمرية

وقدالبليولمين.لعصرويعودصرفبر!طليفهوزالدرو

علىمداهايزيدان!سساراتأخربيةاالمنطقةاعترت

يخترقهالذيالغابسهلطرفيعلىمميماولاام....

العقبةحتىتركيافيمرعشمنتمتدوالتي،العاصينهر

الميت.والبحرطبريةببحيرةمرورا

ا&وليةالحدودفىمرحعاليستالحريطةهده
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كصخور،إطلاقاسوريافيالمتبلورةالصصخورتظهرولا

للعصرتعودالمتكشفةالصخورأقدم!ةن؟العربيالدرع

تحويولهذا،رسوبيةأي،والكرشاسيوالجوار،صيالترياسي

والنفط.الفوسفاتالصخورمنالصنفهذاخاماتبعض

هى:رئيسيةمناطقأربعإلىسورياتقسيمالممكنومن

البادية.،السهول،الغربيةالجبال،الساحلىالسهل

3!ى-طلا3علا!!3!خء!-صءع13

7"3كافي7-!برص77-سصخ---ى-*!ئمكشسسقى

**3سلا!بر3!ش-كا!؟!،-عمءكا3ط!-،عس-س3ل!2-تهز+--كا-،س-+-،بر3!ج!!عكأ*

لأ-+جمىىص-عسخجش*جم!+*كأص!ي!!صيريهيم-يركا!ء33هـ!ير

يمتازبسوريا.الرئيسيةالزراعيةالمقاطعاتإحدىالعاصىنهروادي

أقصىفيالتيالساقية.الريهىالمرارعونعليهريعتمما-حافبمناخ

القديمة.الريوسائلإ-لىىهيالصورةيسار

عدةب!تعرضهيتراوحضيقسهل.الساحليالسهل

فياثنينأوواحدوكيلومترالجغوبفىمتراتكيلو

ساحلحتىالجبالتتقدمعندماتماماينعدمقدأو،الشمال

تزيدرطبمعتدلبمناخويتمتع.بانياسفيكماالبحر،

ومتوسطالعامفىالمتوسطفيملم007علىأمطاره

أغسطس.في27"ميتجاوزولا،ينايرفيم051حرارته

حديثةزراعةفيمستغلةالسهلهذاأراضيوكل

ويقوم.المحميةالبيوتضمنوالخضراواتكالح!ضيات

ميناءالوسطوفىاللاذقيةميناءالشماليالساحلعلى

السياراتواستيرادالفوسفاتبتصديرالختصطرطوس

الشواطئعلىالاصطيافأحياءتقومكما.الثقيلةوالمواد

التينمزارعالدنياالجبليةالسفوحعلىوتنتشر،الرملية

حتىالشمالمنالسهلهذاوطول،والعنبوالزيتون

كم.ا83اللبنانيةالحدود

الساحليةالجبالبينالتمييزيجب.الغربيةالجبال

أكثرالساحليةفالجبال.الشرقإلىلهاالموازيةوالسلسلة

تزيدالتيالأماكنفيالغاباتبقاياتحملولاتزالارتفاعا

فيأم،005إلىترتفعالسلسلةهذهلأنأملأ...على

بقايانجدحيثاللاذقيةمنالشرقإلىيونسالنبىقمة

تزيدالأمطارلأن،والسنديانوالبلوطوالشوحالآرزأشجار

أشجارالجبالهذهفيوتزرعسنويا.ملما002على

والعنب.والكستناءوالكمثرىالتفاح
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ممياهالزراعيةالمحاصيلالسديمدالأسد.بجرةتسمىكمرىبحيرةحلمهمكوناأم،739عامأنشئوقدسوريافيسدأكرالسبخةسد

للكصباءرئيسيامصدراوتعد،أم!77عامالمتحدةالكهرومائةالقدرةتوليدمحطةأنشئتكما.والفاكهةالحبوبوأنواع،كالقطن،الري

سوريا.في

الداخلأبناءيقصدهامصايفالجبالهذهوفي

والكفرونوكسبطنفةوأهمها:سواءحدعلىوالساحل

فىتتجاوزلاهنايوليوحرأرةلأنالحلو،ومشتى

فيمألوفاالثلوجتساقطيكونحينفي،م522المتوسط

نأبيد.ام).00علىتزيدالتيالمرتفعاتفوقالشتاء

بعيداالرطبةالبحريةالرياحتوغلدونتحولالجبالهذه

رطوبةأقلشرقالهاالموازيةالجبالتكونلهذا،الداخلنحو

كالزيتونالمثمرةالأشجارلزراعةتكفيأمطارهاكانتوإن

وجبلحلبغربيالأكرادجبلفيكما،والأعناب

ماعداأجردالشرقيلبنانجبليظلحينفي،الزاوية

م2!008يرتةإلىالذيالشيخوجبل،الغربيةالسفوح

دمشق،أهلمصايفتتبعثرحيثالزبدانىومنطقة

تعإلسويداءحيثالدروزلجبلالغربيةالسفوحوكذلك

والعنب.التفاحبزراعةهناالمرتفعاتتشتهروحيث

الجبالشرقىالواقعةالمناطقبهانقصد.السهول

وتقوم.ملم52.و005بينأمطارهاوتتراوح،المذكورة

أخصبتنتشرحيثالمثمرةوالاضمجارالحبوبزراعة

سهلالسهولهذهوأهمالأنهار.ضفافعلىالأراضى

حتىحمصمنالممتدةوالسهول،الجنوبفيحوران

العلياالجزيرةسهلوأخيرا،الفراتونهرالتركيةالحدود

الحسكة،منالشمالوإلىغرباالخابورنهريحدهالذي

المدنأكبرتقعاسمهولهذهوفي.الحبوبرراعةتجودحيث

السورية.

يقعوفيهاالبلاد،أرباعثلاثةمساحتهاتحتل.البادية

يشكلاناللذانالأدنىوالخابورالأوسطالفراتوادي

.القاهرةجنوبىالنيلوادييماثلضريطشكلعلىواحتين

غوطةفيكما،ريدونزراعةتقومأنيمكنلاوهنا

وتنهض.القلمونوغوطاتوالسخنةتدمروواحةدمشق

التدمريةكالسلسلةالجبليةالسلاسلبعضالباديةفى

العزيزعبدوجبلالبشريوجبلالقلمونوجبالأم،604

أشجاربقاياقممهافيتحويحيثالجزيرةفىأم(/029)

خلالوإبلهمبقطعانهمالبدويتجولالباديةوفي،البطم

التيالاباروتباعدالمياهلقلةصيفامنهمتخلووتكادالربيع

مالحة.أوكبريتيةمياههاتكونماعالبا

المناخ

علىالسوريالمناخإطلاقعلىالمناخعلماءاصطلح

مناخمنمتقهقرنوعوهو،الشامبلادفيالسائدالمناخ

النصففىالأمطارتنحصرحيث،المتوسطالأبيضالبحر

-
،

ال!

!
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الربيع.منالأولوالشطرالشتاءوفصلاالخريفمنالأخير

الحرارةتهبطكماالثلوجفيهتهطلهـداباالشتاءاشيكون

العشريندونتنزلوقدالصفر،دونيوء،02منأكثر

شتاءفيحدثكماقرنكلفيمراوتثلاثا:رجة

حارةجافةالسنةبقيةوت!صن.ام059وعامام119

فيكونالشماليةنجدعنكثيراالحرارة(تختلفلاإحيث

الحياةوتتوقف.م04تبلغوقدم27الحرارةمتوسط

.الري.ياهتوافرعلىالنباتية

يكونام،003منلأكثرترتفعالتيالمناطقأنغير

توافرتإذاالمصايفلقياميؤهلهامماأطيفةحرارةذاصيفها

وقدالسنينباختلافتختلفالأمطاركمياتولكن،المياه

فيتنحبسأومتأخرةتأتيقدكما3،إلر،أبنسبةتتباين

فادحةماديةأضرارايلحقمما،اعيالزأالموسمواخر

القممتدنيامنالهكتارمحصوليكونولهذا،بالمزروعات

الأقطارفيممثيلهبالمقارنةالسنينحعسبتذبذبهعنمحضلا

الهكتارمردودكانأم099عامففي.المعتدأ!المناخذات

كجما،171وكانكجم،أ،164سهـريافيالقمحمن

فرنسا.فيكجما846،غابل5ام918عامفى

الاقتصاد

بدايةسوريافيتلتهالتيوالأعوامام9أ"2عامكان

الاتجاهاتخلافعلىالخاصأقطاعاعلىالانفتاح

الانفتاحعامكانمثلما،السابقةالأعوامفيالاشتراكية

فياستحكمتالتيالمتينةالعلاقاتبعا-الغربنحو

علىتعتمدالبلادظلتأنوبعد.الشرقيةالكتلةمعالماضى

والمواشيوالجلودالقمحكتصديرتقليديةرئيسيةمنتجات

،والمنسوجاتالنباتيةالغذائيةوالموادنالزيتروزيتالحية

نتيجةاقتصادهاعلىجذريتغيرطرأ،قريبعهدحتى

والقطنكالنفطجديدةموادخولإواالسكانتكاثر

تؤلفالزراعةوتظل.الخ..الجاهزةوالأاجمسةوالفوسفات

فيها.العامليننسبةحيثمنلل.قتصادالفقريالعمود

بحيثالعاملةالأيديربعمجالهافييع!ل.الزراعة

تقديراتحسبالإجماليالوطنيابخالمن%92تنتج

تجاوزالذيالقمحهيالرئيسيةوالمحاصيل.الدوليالبنك

إنتاجهبلغالذيوالشعيرمتريطن4)009.291إنتاجه

تضطروإجمالأ.أم599عاممتري،لن722/1لأ102

حاجةلسدالحبوبمنمتفاوتةكمياتلاستيرادالبلاد

ماسنوئايستهلكالسوريالمواطنلأنبمالمحليالاستهلاك

استهلاكيزيدلابينما،الحبوبمنأ!خم06معدله

المقدار.هذاثلثعلىالبريطانيالمواطن

ذإ،التجاريةالزراعيةالمحاصيلأكبرتالق!ويؤلف

عامالأليافمنطن001.006إلىإنتاجهوصل

عامطن000.05علىيزيدلاكانأنبعدام599

.أم529

الأغنامبتربيةرئيسيةبصورةالحيوانيالإنتاجوشعلق

18ادالمرتبةسورياتحتلبحيثرأسمليون13تبلغالتي

قرابةالبلادوفيالمضمار.هذافيالعالمدولبين

الحليب.اواللحملإنتاجالأبقارمنرأس000،075

حيثالعنبسوريافىالأخرىالزراعيةالمنتجاتومن

ألف042والتفاحطنألف38.أم599عامإنتاجهبلغ

طن.ألف155والباذنجانطن

العاملة،الأيديمن%ا.13فيهايعمل.الصنماعة

علىوتأتي،الإجماليالوطنىالناجمن%5نسبةوتقدم

اكثرتنتجالتىالقطنيوالنسيجالغزلصناعةرأسها

الصوفغزلصناعةأدنىوبدرجةسنوياطن42و...

الحرير.نسجوأخيراالسجادصناعةفيسيمالاونسجه

يختجإذالإسمنتصناعةالأهميةحيثمنذلكويلى

فيموزعةمصانعبضعةفيأم399فيطنمليون7.3

وحلبوحماةوحمصدمشقمثلالبلادأرجاء

وزيتطن،183و...السكروصناعة،وطرطوس

طنا،93698الأسمدة،طن93106الزيتون

.الجاهزةالألبسةصناعةوأخيراطن00017والصابون

دمشش.فى،الحميديةسوقمىالنحاسأعمال



سوريا226

الجوا!علىالرائعةالإسلاميةالنقولقوتظه!،عزيمقصرمىحانب

الوسط.ليأسحالراطاولةوعلى

ولكنه،العاملينالسكانمن%.،2فيهيعمل.التعدين

فروعهوأهم،الإجماليالوطنيأصاجاقيمةمن%6.6يقدم

مليون181نحوأم499عامإنتاجهبلغالذيالنفطقطاع

إنتاجوهناك،والسويديةوعمرالتيمحقولفيبرميل

والغازطن،المليونونصفالمليونعلىيزيدالذيالفوسفات

الصخريوالملح،أم499في3ممليار0.2أجالهاالطبيعى

إلىباللإضافةطن،000.013)اسمبخات(الملاحاتمن

3.ممليون18بحواليويقدروالرخامالبناءصخر

بلغتام399ففيبمالنشيطةالبناءصناعةوهناك

الخاصةوالمباني2،مألف628السكنيةالمبانيمساحة

صناعةتأتيوأخيرا.2مألف9.2والصناعةبالتجارة

فيوالدينيوالأثريالتاريخيالتراثيجتذبإذالسياحة

يوفرمما،وأجانبعربمنلمشوياسائحمليونيقرابةالبلاد

،أم499عامفيدولارمليون008بلغتعوائدأطبلاد

004الخارجفيالسوريونينفقهمامجموعبلغح!تفى

دوالأر.مليون

لعامبالدولارالإجماليالوطنيالنابخبيئ.التجارة

هذامنالفردنصيبفيكوندولارمليار2.16أم199

%92الزراعةتشكلدولارا،ألأأ07ذاتهالعامفيالنابخ

.%7.28والتجارةمنه

مقدمةفيالنفطأصبحالخارجيةالتجارةميدانوفي

علىمتربغاظلالذيالقطنمكانواحتل،الصادرات

والمنسوجاتالقطنثم،الزمنمنعقودلثلاثةالقائ!ةرأس

والمياهالمحفوظةوالأغذيةالجاهزةوالألبسةوالفوسفات

والجلود.المعدنية

"+لض---ء--ء-مه

فيالسليمانيةالتكية



!وريا.فيالسياحيةالمدنإحدى،بلودان

بلغتالاستيرادقيمةأنإلىام399عامأرقاموتشير

الموادمنتتألفوكانت،سوريةليرةمليون468.46

منتجات%،3.22صناعيةوتجهيزاتآلات:التالية

ومشروباتغذائيةمنتجات%،9.01ومشتقاتهاكيميائية

،%أ.43أسامسيةمعدنيةمنتجات%،أ4.5وتبغ

.%3.8منسوجات

اليابان%،2.01ألمانيا:منالمستورداتهذهوتأتي

المتحدةالولايات.7%،1فرنسا.8%،2إيطاليا.%8،2

.%5.4رومانيا،%4.5تركيا،4.6%

318.35المذكورالعامفيبلغتفقدالصادراتأما

نفط:التاليةالموادمنتتألف،وكانتسوريةليرةمليون

،%9.2وجلودوألبسةمنعسوجات%،5قطن%،7.66

.%39.ومشروباتغذائيةمنتجات

فرنسا03%،8.إيطاليانحو:الموادهذهاتجهتوقد

العربيةالمملكة8.7%،أممبانيا%،أ50.لبنان%،أ3.5

.3%.2المتحدةالمملكة،%9.4السعودية

تاريخيةنبذة

الهلالبلادإلىالعربيةالجزيرةمنالهجرأتانطلقت

عامالهجراتأولىوكانت،النيلوواديالخصيب

هجرةتلتهاثمالنيلوواديالرأفدينبلادإلى.مق0035

الأموريوناتجهحيث.م،ق0025عامنحوفيثانية

وانتشر،وفلسطينالشامبلادغربيوالكنعانيون)العموريون(

سورياخضعت.السوريالساحلامتدادعلىالفينيقيون

كما،.مق0023نحووالحيثيينوالأكاد!نللسومريينقديما

الثالثتحتمسعهدفيالمصريينللفراعنةخضعت

وأخيراوالاشوريين،وللبابليين.م(،ق0941436-1)

الغزوحتىكذلكواستمرتنصر.نبوخذبقيادةالكلدانيين

.م(.ق538-)953لهاالفارسي

السلوقىالملكهزيمةبعدسورياالرومانيالقائداحتل

الساسانيونالفرسهاجم..مق46حواليأنطوخوس

المدينةهدهازدهرتوقدسوريا.وسطفيموقعاتحتلتدمرأطلال

كبرىمحطةوكانت،مضىعام2لم،،.منأكترمنذالقديمة

للقوافل.

(.وأسفل)أع!سوريافيالقديمةالآثارمنمشهدان

!!ء
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القائدالمشعادهاحتىالمقدسوبيتدمشقواحتلواسوريا

.م962عامهرقلالبيزنطي

لبلادالإسلامىالفتحبدأ.الإسلاميالعربيالفتح

م633اهـ،2بكرالصديقأبيالخليفةعهدفيالشام

معركةالمعاركخاتمةوكانتالوليد،بنخالدبقيادة

الأموياالحكمظلوفى.معركة،اليرموكانظر:.اليرموك

انتىالأمويةالإسلاميةللحلافةعاصمةدمشقاتخذت

سورياظلتالعباسىالعصروفىعاما.19اممتمرت

سنةالطولونيوناحتلهاأنإلىالعهدذلكطوالمهملة

م.078هـ،ا46

جوهرالفاطميالقائداحتلم969هـ،935عامفي

عامعليهاالفاطميينسيطرةواكتملتسوريا،الصقلى

ظهورحتىلهاالفاطمىالحكمواستمرم!،719هـ،036

دخلأم070هـ،463عاموفى.الايوبيالدينصلاح

دولةتكوينيستطيعوألمأنهمورغمسوريا،السلاجقة

،كبيرةمعماريةبصماتتركواأنهمإلاالمعروفبالمعنى

ودمشق.حلبفيخصوصا

عاصمةحلبزنكيبنمحمودالديننوراتخذ

ما461هـ،541النوريةالدولةباسمعرفتالتىلدولته

11لمدةالبلادحكمفىاسماعيلالصالحالملكابنهوخلفه

الأيوبيالدينصلاحالسلطانالناصرالملكأسس

ءهـ،65عاممصروزارةتولىأنبعدالأيوبيةالدولة

علىاستودىثم.الأيوبيالدينعلاحانظر:أم.916

علىللاستيلاءجهادهوبدأ،ام471هـ،965سوريا

واصلبعدها،المشهورةحطينموقعةحدثتثم،طبرية

سوريا.منالصليبيوناحتلهاالتىالأجزأءلتحريرجهاده

وانتهتام391هـ،958بدمشقالدينصلاحتوفي

اللأيوبية.الدولةبوفاته

الشامبلادمنالمغولطردمنقطزالدينسيفتمكن

جالوتعينموقعةفيعليهمانتصارهبعد

الفتححتىسورياالمماليكوحكم،أم026هـ،658

واستمر.ام651هـ،229الأولسليمبقيادةالعثمانى

حكمهمطوالوالصمليبيينوالمغولالمماليكبينالصراع

لسوريا.

علىالأولسليمانتصاربعدسورياالعثمانيوناحتل

فىابق،مرجموقعةفىالغوريقنصوةبقيادةالمماليك

يتسللالضعفبدأوعندما.عثمانيةولايةسورياوصارت

وأمحاولاتعدةبرزتالعثمانيةالدولةحسدإلى

العثمانيالحكمعنالانفصالبقصداستقلاأجةحركات

باشا.العظماللهعبدحركةأشهرها

الأطماعترجعسوريا.فيالاستعماريةالأطماع

بينابرمتالتيالمعاهدةإلىسوريافيالاستعمارية

فرانسوافرنساوملكالقانونيسليمانالعثمانياسلطان

سوريا.فىالأجنبيةالامتيازاتبشأنام535عامالأول

الأوروبيةالعلاقاتمنجديداعهداالمعاهدةهذهفتحت

ضعفمراحلالأوروبيةالدولواغتنمت.الشرقمع

البلادلهذهالداخليةالشؤونفيفتدخلتاعثمانيةاالدولة

علىالفرنسيةبالحملةألاستعماريةالمحاولاتأولىوبدأت

.والشاممصر

الفرنسيةالحملةمنهاكثيرةعواملأيقظت

القوميالشعورالتنصيريةوالحملاتالأجنبيةوالإرساليات

اللغةبحمايةينادونوالمصلحونالأدباءفظهرالعربلدى

وإبراهيماليازجيناصيفأمثالمنثقافتهاونشرالعربية

الطهطاويورفاعةالكواكبيالرحمنوعبدالبستانى

وغيرهم.رضاورشيدعبدهومحمد

غوروبقيادةدمشقالفرنسيةالقواتدخلت

فيالسوريينعرانتصرأنبعدسورياعلىواستولت

دامالذيلسورياالوطنيالحكموانتهى،ميسلونموقعة

ففرضتسورياعروبةعلىالقضاءفرنساحاولت.عا!ن

شؤونكلعلىو!سيطرتالفرنسيتينوالثقافةاللغة

دولتينإلىولبنانسورياتجزئةعلىعملتكماالبلاد،

منفصلتين.

اضطرهممماعنيفةمقاومةسوريافيالفرنسيونلقى

جمعيةوتشكيلانتخاباتإجراءعلىالموافقةإلى

نشرعلىووافقت،الأتاسيهاشمبرئاسةتأسيسية

حتىلفرنساالسوريةالمقاومةوالحمتمرتللبلاد،دستور

)ألمانياالمحوردولاستخدمت.الثانيةالعالميةالحرب

بريطانيااضطرمماالسوريةالمطاراتوإيطاليا(

فيشيحكومةأيديمنلانتزاعهاسوريالاحتلال

.للألمانالموالية



922سوريا

الحسنيالدينتاجالشيختولى.الوطنيةالحكومة

ولكنسورياباستقلالالحلفاءواعترفالجمهوريةرئاسة

ألانتخاباتأجريت.الدمشوريةالحياةبإعادةطالبالشعب

انتخابعنوأسفرتالحسنيالشيخوفاةإثرام429عام

للجمهورية،رئيساالوطنيةالكتلةزعيمالقوتلىشكري

كما.العربيةالجامعةتأمميسفيالحكومةهذهوألممهمت

الجلاءفيالفرنسيينتلكؤأهمهاعديدةصعوباتواجهت

سوريابمنحالأمنمجلسقرارصدورحينإلىالبلادعن

.الاستقلال

منهاداخليةصعوباتالامشقلالبعدسورياواجهت

لتحريرأم489حرببعدتمتالتيالعسكريةالانقلابات

عامالزعيمحسنيبقيادةالأولالانقلابوقع.فلسطين

انقلابثمالحناويساميبقيادةآخرانقلابتلاه،أم949

الشيشكلي.أديبوالعقيدسلوفوزيالزعيمبقيادةثالث

وخارجيةداخليةمشكلاتسورياواجهتأنبعد

الدفاعمعاهدةوعقدمصر،معالوحدةإلىاتجهت

المصريةالوحدةوتمتام،559عاممعهاالمشترك

تسرلمالأمورأنإلاام،589فبراير22فيالسورية

فىعسكريانقلابإثرالوحدةفألغيتلهاأريدكما

.ام619عامسبتمبر28

وأنتخبسوريافيالحكمالأسدحافظالفريقتولى

وجددأم،719عاممارسشهرفيللجمهوريةرئيسا

فيعهدهفىالسوريالجيشواشتركالرابعةللمرةانتخابه

.ام739أكتوبرحرب

،ام099عامللكويتالعراقباحتلالسوريانددت

لتحريرالدوليالتحالففىلهابقواتواشتركت

لبنانمشكلةلحلالطائفاتفاقيةأيدتكما،الكويت

ا!رة.فىالضريصالمصحصيحرقونالإسرائيليون

المفاوضاتفيسوريااشتركتوأخيرا.ام299عام

العربيةالخلافاتلتسويةواليهودالعرببينالجارية

اللبنانىالمسارينفصلإسرائيلمحاولةأنإلاالإسرائيلية

رئيستعنتإلىبالإضافة،المفاوضاتفيوالسوري

الإستيطانيةوسيالمشهنتنياهوبنيامينالإسرائيليالوزراء

انظر:برمتها.السلامعمليةتعثرإلىأدىالتوسعية

ريخ.تا،سوريا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

ميثميل،عفلقالدينحير،الزركليحافظ،الأسد

قبانىنزارالكزبريالحفارسلمىالدينصلاحالبيطهار،

العظمةيوسفالحلبيسليمانمينةحا

جديدصلاحأحمدمصطفىالزرقا،

علةذاتأخرىمقالات

نو،الفراتفيالبريالحيوانتدمر

تاريخ،فلسطينالعربيةالبلادالعربيةالدولجامعة

!ينيقياالدروزالمتحدةالربيةالجمهورية

لبناندمشتىمرتفعات،لجولانا

اللادقيةتاريخسوريا،الثانيةالحليجحرب

تاريحمصر،معاهدةمميفر،حلب

فيالبريالنباتالأوسطالشرقحماة

العربيةالبلادالعربحمص

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-أ

السكان-2

السطح-3

الساحليالسهل

الغربيةالحبال-ب

السهول-ج

البادية-د

المناخ-4

الاقتصاد-5

الزراعة-أ

الصاعة-ب

التعدين-ج

التجارة-د

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

قديما؟اسمهاكانوماذا؟الانسورياتقعأين

سوريا.فيالسطحمظاهراهماذكر-

سوريا.فيالحكمنظامعنبإيجازتحدث-

تحدث.السوريالاقتصادروافدمنمهمارافداالزراعةتعد-

لإيجاز.عمها

السورية.والوارداتالصادراتأهماذكر-



يخرتا،ياسور023

السوريةالعربيةالجمهوريةلاريخ

الجناخفىتقععربيةدولةسوريا.ثاريحسوريا،

بلادمنجزءاتعدآسيا،قارةغربيفي،الاسيويالعربى

ذاتوهى،ولبنانالأردنوشرقفلسطينتشملالتيالشام

والعرات،الشمالمنتركيابهاتحيطإذ،إستراتيجيمو!

البحرالغربومن،الجنوبمنوفلسطينالشرقمن

الجنوبومن،الأردنالشرقيالجنوبومن،المتوسط

مليونا،عشرثلاثةحوالىس!صانهاعدديبلغ.لبنانالغربي

ونظام،دمشقوعاصمتها2،كم851لأأ08ومساحتها

أ!سورية،االعربيةالجمهوريةوتسمىجمهوريفيهاالحكم

السورية.الليرةوعملتها

القديمسورلاتاريخ

والحيثيينوالأكاديينللسومرينقديماسورياخضعت

-8721البابليونعليهاوصعيطر.م(،ق0032)

القانوني،المشرعحمورابيعهدفيوذلك،.مأق685

عشرةالثامنةالاسرةعهدفيللفراعنةكذلكوخضعت

عهدوفي.م(،اقأ-94436)0الثالثتحتمسبقيادة

عهدوفي.م(،اقأ-412)438الثانيأمنحوتب

الحوريونأسصر..مق431-63619الرالغأمنحوتب

سورياعلىسيطرتاكتيالميتانيةالحوريةالمملكةوالميتانيون

عهدفىاعلدانيوناسيطرثما.م،أق033أ-005

علىالاشوريونوسي!!،.مق6265-40نصرنبوخذ

وأخيرا..مق746-728بلاسرتجلاتعهدفىسعوريا

الثانينصرنبوخذبقيادةالكلدانيونسيطر

الغزوحتىالمملكةهذهواستمرت..مق586-795

..مق53!سنةلهاالفارسي

هذهأيديعلىسوريافيحضاراتتأسعست

مملكةمثلوالممالكالمدنالكنعانيونفأسس،الشعوب

ومملكة،حلبفييمحاضومملكة)ايبلاء(،عبلاء

تجاريةمراكزالفينيقيونأقامكما.اللاذقيةقربأوغاريت

حتىوبلغوا،المتوسطالبحرساحلعلىومستعمرات

خشببتصديروقاموا..مق481سنةتونسفيقرطاج

وكانوالعطور.والتوابلوالزجاجوالمنسوجاتالأرز

القوةبناءفيوأسهموا،فارسبلادفيتأثيرلحضارتهم

مدنا()العموريونالأموريونوأسر.الفارسيةالبحرية

فيعاصمتهموهيالحريريللفيماريمدينةمثل

مهمة،وممالكمدناألاراميونأسس!وكذلك.الشمال

الأبجديةفيهااعتمدواالتيوأبجدشهملغتهموانتشرت

الفينيقية.

سورياعلىالفرسسيطر.سوريافيواليونانالفرس

إمبراطوريةوكونوا،.مق333-953منالفترةفي

التنطمنسقعلىالدولةتشريعاتونظمتكبيرة

والبابلي.المصريبالفبنوتأثرت،الاشوري

وإلحاقفارسغزوالمقدونىالأكبرالإسكندراست!اع

عامأربيلومعركة.مق333أبسوسمعركةفيبهاأ!زيمةا

والعراقوالهندمصرعلىالسيطرةلهوتمت..مق331

..مق323عامتوفيأنهغير،واسعةإمبراطوريةوكون

منسوريافكانت.قوادهبينإمبراطورتحهوانقسمت

أسسفقد.البطالمةنصيبمنومصر،السلوقييننصي!

السنواتخلالسوريافىمملكةالأوا!سلوقس

السلوقيةالملكيةالسلالةباسموعرفت،.ملى24-3126

لمملكته،عاصمةوجعلهاسوريافيأنطاكيةمدينةوأسس!

أليونانيةاللغةالسوريونالمثقفونوتعلم.أخرىمدناوبنى

قوامكانتلأنهاسوريافياليونانيةالحضارةوانتشرت

علىمحافظينالريفسكانبقيحينفي،السلوقيالحكم

سورياالبطالمةوغزا.الأصليةولغتهمتقاليدهم

البطالمةبنسجالأالحربوظلت،.مق0-3403

هؤلاءأيديمنالمتنقلةالضحيةسورياوكانتأ!سلوقيين،وا

)حورانسورياجنوبياحتلالالأنباطلوحار.وأولئك

حتىبهاالحالوامشمر..مق85سنة(العربوجبل

..مق64سنةالروماناحتلها

القائداحتل..مق46عامفي.والبيزنطيونالرومان

أنطيوخوسالسلوقيالملكهزيمةبعدسوريابومبىالرومانى

الملكهزيمةبعدسورياعندئذفانتقلتعشر،الثالث

الرومانبسطوقد.الرومانيةالسيطرةإلىالسلوقى

ولايةالأنباطدولةوأصبحت.الأنباطدولةعلىسيطرتهم

العربيةالولايةباسمعرفتلنفوذهمتخضيعرومانية

الرومانية.

قسططينالرومانىالإمبراطورأس!،م033عاموفى

نسبةالقسطنطنيةوسماها(الحالية)إسطنبولبيزنطةمدينة

رومامنالرس!يةالدوائرإليهانقلم334عاموفي.لاسمه

النصرانيةوجعل،الرومانيةللإمبراطوريةعاصمةوجعلها

فيها.الرس!يةالديانة

وفاةبعدقسمينإلىالإمبراطوريةهذهانقسمت

ولداهفورثه،م593سنةالأولثيودومميوسالإمبراطور

علىهونوريوسفحصلبينهما،مناصفةالعرشوتقاسما

الشطرأركاديوستولىبينماروما،وعاصمتهالغربيالشو
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الشرقيةالرومانيةالإمبراطوريةباسمعرفالذيالشرقي

لها.عاصمةالقسططينيةوبقيت(.البيزنطية)الإمبراطورية

ومصروالبلقانالصغرىاسياالإمبراطوريةهذهوشملت

والموسيقىوالأدبالفنالدولةهذهفيوانتعشوسوريا.

.والعمارة

لهمدولةأقامواالذينالغساسنةمعالبيزنطيونتحالف

السادسالقرنخلالأوجهابلغتم(،518-194)

جبلةبنالثانيالحارثملوكهاأشهرمنوكانللميلاد،

خالدقاتلالذيالأيهمبنجبلةوآخرهمم(956-52)9

وفي.أسلمثماليرموكمعركةفيالروممعالوليدابن

سمورياالساسانيونالفرسهاجمم،61361-4حوالي

القائداستعادهاحتىالمقدسوبيتدمشقواحتلوا

كبير.جهدبعدم962سنةهرقلالبيزنطي

الإسلامىالعربىالفتح

الشامبلادلفتحالإسلاميةالعربيةالحملاتأولىبدأت

بكرأبيالخليفةعهدفيالبيزنطيينالروممنوتحريرها

الوليد،بنخالديقودهبجيشم633أهـ،2سنةالصديق

بنويزيدحسنةبنوشرحبيلالعاصبنعمروويساعده

سنة)درعا(الشامبصرىالجيشهذاففتح.سفيانأبي

البابمندخلهاأنبعددمشمقسقطتثمم،634اهـ،3

منالجراحبنعامرعبيدةأبودخلهاكماحربا،الشرقي

تولىثمم،634أهـ،3عامرجبفيسلماالجابيةباب

بنعمرالخليفةعهدفيخالدعزلبعدعبيدةأبوالقيادة

م635هـ،أ4السنتينخلالالفتوحاتوتابع،الخطاب

التيالشهيرةاليرموكمعركةحدثتوفيهام636أهـ،وه

فيالبيزنطىالوجودبانتصارهوأنهىالوليدبنخالدقادها

فئسوريااستكملم،637هـ،ا6سنةوفي.الشامبلاد

الخلفاءعصرفىالإسلاميةالدولةإطارفيودخلت

الأمويالحكمظلفيذلكبعددخلتثم.الراشدين

انظر:.الأمويةللدولةعاصمةدمشقمناتخذالذي

الإسلامية.الفتوح

دولةسوريافيالأمويونألسم!.الأمويةالدولة

منسفيانأبيبنمعاويةوجعلعاما،19حوالياستمرت

هـ،41سنةفيهاخليفةأولصارأنمنذلهاعاصمةدمشق

مروانبنالملكعبدبنالوليدعهدوشهد.م661

والشرقالغربفيتولمئالفتوحاتم(507هـ،)86

زيادبنوطارقإفريقيا،نصيربنموسىفتحعندما

وسمرقندبخارىالباهلىمسلمبنوقتيبة،الأندلس

الصين.حدودإلىوصلكما،م271هـ،49سنةوفرغانة

وفيالهند.منكبيراجزءاالثقفىالقاسمبنمحمدوفتح

دمشق،فىالكبيرأميةبنيجامعشيدالخليفةهذاعهد

فيالملكعبدبنهشامقصرمنهاأثريةقصوروشيدت

سقطتعندماسوريافيالأمويالعهدوانتهىأريحا.

آخرأيامم075هـ،ا32سنةالعباسيينأيديفيدمشق

(.الثاني)مروانمحمدبنمروانالامويينالخلفاء

العباسيونأس!.المستقلةوالدويلاتالعباسيةالدولة

سنةسوريافيالأمويبالحكمالإطاحةبعدحكمهم

العباسيالقائداحتلالأعقابفيم075هـ،أ32

العباسأبيالخليفةأخيهابنأيامدمشقعليبناللهعبد

السيفوأعمل،ساعاتثلاثواستباحهاالسفاح

خربكما،جثثهموأحرقخلفائهمقبورونبش،بالأمويين

المدينة.سورمنكبيراقسما

-)017الرشيدالخليفةأيامالعباسيالعهداتصف

الدولةوبلغتوالرخاء،بالترفم(808-786هـ،أ39

بانتعاش!المأمونولدهعهدتميزكما،عهدهفىمجدهاقمة

،والفنونالعلوموتشجيعوالترجمةالتاليفحركات

الإسلامية.العربيةالحضارةوازدهرت

يتركلمالذيالعباسىالعهدطوالمهملةسوريابقيت

جعفرأبوشيدهاالتيالرقةمدينةسوىحضارياتراثافيها

المأمونوبنى،هرقلةحصنالرشميدشيدكماالمنصور،

عندماسوريافيالعباسيةالدولةنفوذوانتهىالرحبةمدينة

حكموالمشمر.م877هـ،264سنةالطولونيونأحتلها

هـ،292عامحتىسورياعلىطولونبنأحمددولة

العباسي.للنفوذالشامدياربعدهاعادت!م.ه

الذينالمصريينالإخشيديينلنفوذالشامبلادخضعت

وفي.م419هـ،033سنةالشامبلادعلىنفوذهمبسطوا

حلبالحمدانيالدولةسيفاحتلم،449هـ،333سنة

وقائدهمصرإخشيدوبينبينهوقامت.ودمشقوحمص

نهايةفياتفقواحتىوحروبوصداماتنزاعاتكافور

سيفنصيبمنالشماليةسورياتكونأنعلىالأمر

عاصمةأصبحتالتيوحلبحمصذلكفيبماالدولة

نصيبمنفكانتالشامبلادباقىأماللحمدانيين.

قضاءبعدسوريافيأمرهمانتهىالذينالإخشيديين

أنهىكما.م969هـ،358مشةمصرفيعليهمالفاطميين

هـ،313سنةسوريافيالحمدانىالنفوذالفاطميون

عهدفىوالأدبوالشعرالفكرازدهروقد.أم300

الإمبراطوريةالحمدانيونقاومكماسوريا،فيالحمدانيين

أراضيها.علىغزواتبعدةوقامواالبيزنطية

،م969هـ،ء93عامفيسوريا.فيالفاطميون

مؤقتادمشقمدينةالصقليجوهرالفاطميالقائداحتل

،م719هـ،036عاموفي،شديدةمقاومةواجهحيث

السورية.الأراضىغالبيةفيمنتشرأالفاطمىالنفوذكان

ما430هـ،435سنةبعدبالتراجعالنفوذهذأبدأثم
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الخليفةخلعالديالأيوبيالدينصلاحظهورحتىواستمر

سنةمصرفىالفاطميينالخلفاءاخرالعاضد

.أم711هـ،567

السنواتخلالسورياعلىالفاطميينسيطرةامتدت

آثاره!امنيتركواولمأم(0-96975هـ،4ء68-3)9

زاويةكمحرابيسيرانزراإلادمشقمدينةفيالعمرانية

كوفيةكتابةفوقهانقشتالتيالربوةوصخرةالرفاعى

ام(.520هـ،)444المستنصرالفاطميالخليفةاسمتحمل

المتوفاةالسبطيأحمدبنتفاطمةاسحيدةضريحوكذلك

عددفهناكدمشة!مدينةحارجأما.ام470هـ،943سنة

وصلحدحاليا()درعابصرىفىالعمرانيةالاثارمنقليل

وغيرها.والسلمية

مسلمونالسلاجقة.والزنكيونوالأتابكةالسلاجقة

عامقبي!سورياودخلواالوسطىآممياوسطمنجاءوا

بغزوأرسلانألبقامأضاريخاهذوفي.أم070هـ،463

احتلث!ا،نفوذهتحتأولأحلبوصارتالشامبلاد

الفاطميين.منوحرروهاوفلسطينالمقدسبيتالسلاجقة

وتمكن.دمشقعلىاستولواام،750هـ،468سنةوفي

خلالحلبفيسلطفيوطدأنمنأرسلانأل!بنتش

وتولى.(م5901،3111هـ،05-47)88السنوات

أم(،01ا-5904هـ،)488-794دمشقمدينةدقاق

الأخوين.بينعديدةوصداماتحروبحدثتوخلالها

لالمعنىدولةسوريافىالأتراكالسلاجقةسشكاأ
ط"صم

منفردةممالكحكمحكمهمكانبل،للدولةالمفهوم

الاخروبعضها،السلجوقىالنفوذتحتبعضهاودويلات

عملواالذينالأتابكةقوادهمأوأنفسهمالسلاجقةيتولاه

فيسلطانهموأنهواالسلاجقةأسيادهمدعائمتقويضعلى

بعد.فيماالشامبلاد

فيالكبيرةالعمرانيةبصماتهالسلجوقىالعهدترك

اسموريةالمدنوبعضوحلبدمشقفىخصوصاسوريا،

مأ171هـ،151عامالسلاجقةنجمأفلوقد.الأخرى

تلوواحداالأتابكةمنجيوشهمقوادبالحكماستقلحين

سوريا.فيالأتابكةدويلاتظهورإلىأدىمماالاخر،

الزنكية.بالدولةأحياناالأتابكيةالدولةوتعرف

حتىتدريجيامدنهمفييستقلونالأتابكةالأمراءبدأ

أنقاضهاعلىوأقاموأ،السلجوقيةالمملكةاقتساملهمتم

مدينةفىألسسهاالتيزنكيالدينعماددولةأشهرهادولأ

لحشةحلبعلىاستولىثمام،127هـ،521سنةالموصل

الدينعمادويعتبر.مملكتهإلىوضمهاأم281هـ،522

حررعندماالصليبيينبجيوش!الأولىالضربةأنزلمنأول

كما.أم441هـ،953لمشةبغدادمنالقريبةالرهامدينة

دويلاتفتشكلت،الأتابكةمنالمناطقأمراءبعضأستقل

:الدويلاتهذهمنوعرف.الزنكيةالدولةمنشمأئاأقل

-)594سورياشمالىحكمتالتيالأرطقيةالدولة

حكمتالتيالبوريةوالدولةأم(2011804هـ،181

-ا401هـ،)794-954سنواتخلالدمشق

حتىالأتابكيةطغتكينآلسلالةبقايامنوهيأم(.541

بالشهيد.الملقبزنكيبنمحمودالديننورعليهااستولى

إمارةزنكىبنمحمودالديننورتولى.النوريةالدولة

عاصمةحلبمنفجعلأم،461هـ،541سنةأبيه

سنةوفي،إليهنسبةالنوريةالدولةباسمعرفتاشتيلدولته

جزءعلىاستولىثم.دمشقاحتل،أم541هـ،954

الصليبيونكانالتيالمناطقعداالشامبلادمنكبير

نوراستولىام،461هـ،955سنةوفيعليها.يسيطرون

نوروتوفى.الصليبيةأنطاكيةإمارةأجزاءبعضعلىالدين

الصالحالملكابنهوتولىأم174هـ،956سنةالدين

الضعفبوادرفبدأت،سنةعشرةإحدىعمرهرإسماعيل

فوحد،الأيويالدينصلا!الوجودإلىبرزحتىبالدولة

الايوبية.الدولةظلفىومصرالشامبلاد

الاثارمنالكثيروترك،بالعمرانمولعاالديننوركان

السورية،المدنمنوغيرهماوحلبدمشقفىالعمرانية

سورهاأبوابمنبابكلفوقأقاممثلادمشة!ففي

مكانمنالمدينةإلىالقادمالعدولمراقبةومئذنةمسجدا

لتنشيطصغيرةسوقابابكلخارجأقامكما،مرتفع

اقتحامماحاولإذاالعدووإعاقةالتجاريأ!تبادلاحركة

.الباب

الحملاتالشامبلادإلىقدمتالفترةهذهخلال

العربىالعالملغزوأوروباغربيدولمنالصليبيةالعسكرية

عشرالحاديالقرونخلالخاصةومصرالشاموبلادعامة

الحملةوكانت.الميلاديةعشرالثالثوحتى

اتجهتقدام(،990-ا690هـ،294-)948الأولى

ثمأم890هـ،194سنةأنطاكيةواحتلتسورياإلى

أرلغتأسيسوتم،ام990هـ،294لسةالقدساحتلت

وإمارة،القدسفياللاتينيةالمملكةهيصليبيةإمارات

.لبنانفيطرابلسوإمارةبغدادقربالرهاوإمارة،أنطاكية

الحملةأما،ففشلتدمشقاحتلالالثانيةالحملةوحاولت

توجهتحينفي،العربيةالبلادإلىتصلفلمالرابعة

الحملاتهذهوسميتمصر.إلىالباقيةالحملات

صلاحبقيادةالأيوبيونواستطاع.الصليبيةبالحروب

الصليبيينإخراجالمماليكوأكملالمقدسبيتتحريرالدين

ومصر.الشامبلادمن

الناصرالملكالدودةهذهألسم!.الأيوبيةالدولة

وزارةتولىأنبعدالأيوبييوسفالدينصلاحالسلطان

الفاطمىالخليفةعهدفىام916هـ،565سنةمصر
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الخليفةهذابخلعقامام711هـ،567عاموفيأ!اضد.ا

الدعاءوصارمصر،فىالفاطميةالدولةوجودبذلكءنهيا

لهاستتبأنوماالممستضيء.العباسيللخليفةمنابرهاؤفي

تحتالنوريةالدولةفيهاوكانتسورياإلىتطلعحتى11،مر

بينهمافبدأبالشهيد،الملقبزنكىبننورالدين-خكم

،ام174هـ،956سنةالأخيرهذاتوفيحتىالجفاء

سوريا.علىاستولىثمبمصر،استقلالهالدلنصلاحؤأعلن

أمراالعباسيالخليفةأصدر،أم751هـ،157سنةفي،

والنوبةوالمغربمصرسلطةالدينصلاحبتولىدقضي

وبعد.الوسطىوسورياوفلسطينالعربيةالجزيرة،غربي

الموصليخضعأنالدينصلاحاستطاع،!شواتصنمشر

الصليبيين.منالبلادلتحريرتفرغثم،العراقأمراءبعض،

سنةطبريةعلىبالاستيلاءجهادهالدينصلاحبدأ

التيالمشهورةحطينموقعةحدثتثمأم،187هـ،"582

المملكةوأنهىالمقدسبيتوحرر،الدينصلاحفيهاانتصر

هـ،584مشةوفىالمذكور.العامنفسفيالصليبيةأسلاتينيةا

التيالأجزاءلتحريرشسمايأالدينصلاحاتحه،أم18الم

بعدلاحتلالهاعادواولكنهمسوريا،منالصليبيوناحتلها

المملوكيالسلطانأخرجهمأنإلى،الدينصلاححررهاأن

سنةالمرقبقلعةمنقلاوونبنالدينناصرالناصر،الملك

،ام287هـ،686دشةاللاذقيةومن،أم285هـ،468

أروادجزيرةوظلت.م1921هـ،096سنةطرطوسمنو

سنةمنهاطردهمحتىالصليبيينالهيكلفرسانابأيدي

الحملةبدأتقدذلكقبلوكانتأم،303هـ،207

منسنتيندأمحصاربعدعكااحتلتالتيالثالثةالصليبية

.أم191-9811هـ،587-585

ما391هـ،958سنةبدمشقالدينصلاحتوفي

هولاكوقتلحتىذريتهبينمملكتهوتوزعتدفن،وفيها

هـ،965سنةالأيوبيينالملوكاخريوسفالناصرالمللث

والشاممصرفيالأيوبيةالدولةبموتهفانتهتام،261

بصماتالايوبيالعهدتركبالظهور.المماليكعهدزبدأ

وبقيةوحلبدمشقفىتركزتسوريافيكبيرةعمرانية

فىالمغوللغزوالبلادوتعرضت.الاخرىالسوريةالمدن

فينجحواقدالمماليكأنغيرالأيوبيالعهدأواخر

إبعادهم.

فيالكاملبنأيوبالصالحالملكرغب.ا!لماليك

هـ،637سنةمصرفيخاصةعسكريةفرقةتكوين

تركير،مملوكألفاشترىالأمرهذاولتحقيق،أم923

واالبحريةالمماليكدولةنشوءبدايةالتشكيلهذاوكان

الشراكسة.أوالبرجيةالمماليكبعدفيماورثتهاالتيالتركية

بقتلالحكمعلىسيوتهمباكورةالمماليكهؤلاءبدأ

سنةالدرشجرةأمهمكانهوولواالأيوبيشاهتورانالملك

العامفيبهااستبدلواأنلبثواماثمام،025هـ،486

الملكفيهمتولىأنوما،أيبكالدينعزيدعىمملوكانفسه

سارحتىام925هـ،657سنةقوالدين!ميفالمظفر

بعدمنها!المغولطردمنوتمكن،التاليالعامفيالشامإلى

،ام026هـ،658جالوتعينموقعةفيعليهمانتصاره

تحتواستمرتمملوكيةولايةالوقتذلكمنذفأصبحت

سليمالسلطانبقيادةلسورياالعثمانيالفتححتىسيطرتهم

التىدابقمرجمعركةبعدام516هـ،229سنةالأول

المماليك.فيهاهزم

منلسورياحكمهمطوالالمماليكبينالصراعاستمر

منوبرز،أخرىجهةمنوالصليبيينالمغولوبينجهة

طوالالصليبيينقارعالذيبيبرسالظاهرالملكسلاطينهم

بنمحمدالدينناصرالناصر،والملك،سنواتعشر

أروادجزيرةفيلهممعقلاخرمنأخرجهمالذيقلاوون

مرجمعرك!فيالمغولهزمكماأم،303هـ،207سنة

تراثاالمماليكترك.التاريخنفسفيدمشققربالصفر

العهودخلفتهمافاقالشامبلادفيضخماعمرانيا

فيثمودمشقحلبمدينةفيالتراثهذاوتركز،السابقة

.الأخرىالسوريةالمدنبقية

أمأ-516189العثمانيلعهدا

لممليمالسلطانانتصرأنبعدسورياالعثمانيوندخل

قنصوةالمملوكيالسلطانبقيادةالمماليكعلىالأول

سنةدابقمرجمعركةفيقتيلاسقطالذيالغوري

تحتالتاريخهذامنذسورياوأصبحت،أم651هـ،229

العامفينفوذهتحتمصردخلتكما.العثمانيالنفوذ

التالط.

،ام651هـ،229عامأواخرمنذسورياصارت

فترةخلالعليهاتعاقبواولاةيحكمها،عثمانيةولاية

حتىعامأربعمائةحوألياستمرالذيالعثمانيالحكم

العالميةالحربإبانالعربيةالبلادمنالعثمانيينخروج

لأولى.ا

منهاكلايتولىولاياتثلاثإلىالشامبلادقسمت

طرابلس،وولاية)دمشق(،الشامولاية:عثمانىوال

الميلاديعشرالسابعالقرنفيأربعاوغدت.حلبوولاية

كلعلىيعينونالعثمانيونوكان.ولايةإلىصيدابتحويل

عننائباويعتبرالباشا،أوالوالييسمىكبيراموظفاولاية

عمدتوقد.نهائيةوأحكامهمطلقةوصلاحيتهالسلطان

نفوذهميقوىأنخشيةالولاةتبديلكثرةإلىالدولة

كبارمنمؤلفديوانالوالييساعدعليها.خطرافيصبحوا

الديوانومهمة.الموظفينوكباروالأعيانوالعلماءالضباط

فقط.استشارية
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الثانىأضصفامنذسوريا.فىالاستقلاليةالحركات

إلىشسربالضعفبدأ،الميلاديعشرالسادسالقرنمن

ولاياتهاعنتتراخىقبضتهاوأخذت،العثمانيةالدولةكيان

المحليةللعصبياتالحكمفيهاتركتالتيسيماولا،البعيدة

الإقطاعية.وللأسر

فقاموا،الدولةوضبعالمناطقهذهحكاماستغلوقد

مناطة!،منايديهمفيماعلىبعضابعضهمينازعأحيانا

عنها.الاستقلالبقصدالدولةعلىالثورةيعلنونأو

بلادفىقامتالتيالاستقلاليةالحركاتأهممنكان

وحركة،لبنانفىالمعنيالدينفخرالاميرحركةالشام

باشاالعظمأطهعبداوحركةفلسط!ت،فىالعمرظاهرالشيخ

سوريا.في

الشامبلادفيالاسئعماريةالأطماع

،الهجريالعاشرالقرنأواخرفىالعثمانيةالدولةبلغت

أتمتفقدواتساعها،عظمتهاأوجالميلاديعشرالسادس

أوروبا،فىفيينابأسوارجيوشهاوأحاطت،البلقاناحتلال

حوزتها.في-المغربعدا-العربيةالأقطارجميعودخلت

سيطرةأخذتثم،توقفتأنلبثتماالفتوحموجةأنغير

بدأعندمااحتلتهاالتىالمناطقعنالانحسارفىالدولة

إنىالضعفذلكويعود.كيانهاإلىيتسربالضعف

اشترف،رالملذاتفيانغماسهمابسببالسلاطينضعف

وسوء،الإدارةفسادر،الإنكشاريالجيشفسادوبسبب

وتعددالدولةاتساعبسبوأخيرأ،الضرائبجبايةنظام

عناصرها.

صليبيةأوروبيةقوىالعثمانيةالدولةواجهتوقد

تهاجمانهاأخذتااللتانوروسياالنمسامنها،خارجية

ا!لسألةمايسمىوظهر.البلقانيةولاياتهافيالتوسعبقصد

الدولةمنالأوروبيةالدولموقففيتتمثلالتيالشرقية

العثمانيةالدولةضعفالدولهذهاتخذتحيث،العثمانية

عليها.الصيطرةومحاولةنفوذهالفرضوسيلة

فيالاستعماريةالأطماعترجع.الأجنبيةالامتيازات

ول!ا،الصليبيةالحروبزمنإلىالعربىوالشرقالشامبلاد

الأطماععادتحتىالحملاتهذهإجلاءبعدزمنيمض

المسلح،الغزوبمحاولاتت!صنفتارةبآخر.أوبشكل

الامتيازاتقناعوراءوالثقافيالسياسيبالغزووطورا

المعاهدةإلىالأجنبيةالامتيازاتأصلويرجع.الأجنبية

والسلطانالأولفرانسوافرنساملكبينعقدتالتي

فتحتوالتي،ام535سنةفيالقانونيسليمانالعثماني

أعطتفقد،الشرقمعالعلاقاتمنجديداعهدالأوروبا

موالمتاجرةالشرقيةبالموانئالاتصالحة!الأوروبيين

طمعتوقدوبضائعهما.أرواحهمبحمايةوعهدا،الشرق

هذهمثلعلىبالحصولالأخرىالأوروبيةالدول

معاهداتعقدمنتمكنتحتىتحاولفظلت،الامتيازات

أساسوضعوهكذا.العثمانيةمإلسلطنةمماثلة

.الشرقفيالأوروبيةالامتيازات

العربىالشرقعلىخطرأيالامتيازاتلهذهي!شلم

غيروسيطرتها،قوتهاأوجفىالعثمانيةالدولةكانتحين

الفرصةالأوروبيةالدولاغتنمت،ضعفتحينماأنها

علىوالاعتداءالداخليةشسؤونهافيللتدخلالسانحة

ماديةمصالحمنالامتيازاتأكسبتهابمامتذرعةسلطاتها

عاممصرإلىجاءتالتيالفرنسيةالحملةف!سانت.ومعنوية

علىالاممتعمارياشحفبدايةأم897هـ،ا312

واحتلالهاالأوروبيةأررولاتدخلذلكوتلا،العربيةالمنطقة

لبنانفيفرنساتدخلكانكما،العربيأ!طنامنجزاءلأ

ذلك.وغيرام086أهـ،277عامأطائفيةاالفتنةإثر

عنعليمحمدخروجالعثمانيةالدولةضعفعنونتج

.الشاملبلادواحتلالهسلطها

الشامبلادفيالمصريالحكم

عاممصرفيالحكمعلىعليمحمداستولى

ومطالبةمصر،عنالفرنسيةالقواتجلاءإثر،ام508

بطوليةأعمالمنبهقاملمانظرابتوليتهالمصريالشعب

السلطانكلفهوقدالإنجليز.ضدوالفرنسي!تضد

فيونجحالأولىالسعوديةالدولةعلىبالقضاءامحثمانىا

حلمهتنفيذإلىالانتصارهذأودفعه.م8811عامذاسك

إلىوتطلعرئيسها،هويكونواسعةإمبراطوريةبتكوين

قدالعثمانىالسلطانوأنخاصةوغيرها،سورياضم

الدولةعلىبالقضعاءقيامهنظيرإليهسوريابضموعده

فجهز،مطلبهلهيحققلمالسلطانأنغير.السعودية

إلىوأرسلهاباشا،إبرأهيمولدهبقيادةعسكريةحملة

فىام831أهـ،472عاموذلكلاحتلالهاالشامبلاد

فينجحوقد.الثانيمحمودالعثمانيالسلطانعهد

وعكاوحيفاويافاغزةالحملةاحتلتأنبعدذلك

للنفوذخضعتالتيالسوريةالمدنوبقيةودمشق

الأوروبيةالدولتدخلتأم084عاموفي.المصري

الشامبلادمنالانسحابعلىعليمحمدوأجبرت

منولأولادهلهوراثيةولايةلتكونمصرإلىوالعودة

وعادت.أم084لندنمعاهدةبموجبوذلك،بعده

العهدترك.العثمانيالحكمإلىأخرىمرةسعوريا

وحلبدمشقفيعمرانيةبصماتسوريافيالعثماني

العظموقصرالسليمانيةكالتكيةالأخرىالمدنوبقية

السنانية.وجامعالدرويشيةوجامع

تاريخ.مصر،:أيضاانظر
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الشامبلادفيالدوميةاليقظة

عنالدفاععنوعجزهاالعثمانيةالدولةضعفأدى

العرباعتمادإلىالاستعماريةالأطماعأمامالعربيةالبلاد

نتيجةالعربعندالقوميالشعورظهوروإلى،أنفسهم.على

والإرساليات،عليمحمدوحكمالفرنسيةالحملة

مماوطبعهاالكتبوترجمة،الأجنبيةوالمدارس،التنصيرية

كما.العربيةالثقافةونشرالعربيةباللغةالعنايةعلى/صاعد

عاملاالعربعلىالغربيةالثقافةوتأثيرالطباعة.كانت

تطيقالأتراكمحاولةبعدخاصةالعربيةاليقظةلنشوء

ناصيفأمثالأدباءلذلكنتيجةوظهر.التتريك/ممياسة

الرحمنعبدأمثالومصلحونالبستانيوإبراهيمأليازجي

رضا.ورشيدعبدهومحمدالطهطاويورفاعةالكواكبي

الإصلاحإلىتدعوعربيةجمعياتتأسستكما

بيروتجمعيةالجمعياتهذهومن.الذاتيوالاستقلال

وجمعية،العثمانيالعربىالإخاءوجمعية،أم875السرية

وغيرها.القحطانيةوالجمعيةالعهدوجمعيةالفتاةالعربية

الدولةمنالعربطلب.أم619العربيةالثورة

لغةالعربيةاللغةوجعل،الذاتيألاستقلالمنحهمالعثمانية

فيالتجنيدحصروكذلك،العربيةالولاياتفيهـسمية

العربىالمؤتمرمقرراتفىجاءكماوذلكالعربالشبان

تلبيةرفضواالعثمانيينولكن.أم139عامباريسفي

العربقضاياالعثمانيةالدولةتتفهمولم،العربمطالب

منالبلادتخليصعلىالعزمالعربعقدلذا،المصيرية

باشماجمالارتكبهاالتىالمجازربعدخاصة،العثمانيالحكم

الثورةإعلانفقرروالحموريا،فيالتركيالجيشقائدالسفاح

فيعليبنحسينالشريفبزعامةمكةمنانطلقتالتي

الشريفوأعلن.أم619يونيومنالعاشرهـ،ا334

محمدالسلطانعهدفيالأتراكضدالمقدسالجهادحسين

ثموجدةوالطائفمكةجيشهواحتل،الخامسرشاد

.المنورةالمدينة

الأميربقيادةدمشقمدينةالعربيةالثورةقواتدخلت

عاممنأكتوبرمطلعهـ،ا336فيالحسينبنفيصل

منانسحبكما،التركيالجيمقمنهافانسحبام،189

منتصففيالأراضيكافةتحريرتمحتىالسوريةالمدنبقية

برئاسةالعربيةالحكومةتشكلتثم.نفعسهالعاممننوفمبر

كماعليها،فيصلالأميروبموافقةالركابيباشارضاالفريق

بيروتإلىالأيوبيباشساشكريفيصلالأميرأرسل

فيها.عسكريةإدارةلتأسيس

قوبل.أمهـ29-أ189دمشقفىالعربيةالحكومة

جموعوأيدت،كبيرةبحماسةدمشقإلىفيصلدخول

ولكن.العربيةالقيادةلأوامرواسشجابت،الثورةالشعب

غربية:مناطقثلاثإلىلممورياتقسيمإلىعمدواالإنجليز

،والأردنسورياداخلوشرقية،الفرنسيةالإدارةتحتتقع

الانتدابتحتوضعتوقد،فلسطينتشملوجنوبية

ني.لبريطاا

احتلتفقد،أم169بيكو-سايكس!لعاهدةوتطبيقا

مأ189عاممنأكتوبرشهرفيبيروتالفرنعسيةالقوات

العربيةالأعلاموأنزلت،الساحليةالمدنفينزولهاوتوالى

الرسمية.المبانيعن

ليمثلباريسفيالمنعقدالصلحمؤتمرإلىفيصلذهب

فرنسامعارضةرغمحسينالشريفعننيابةبلاده

الشعببحقفيهطالبالمؤتمرفيخطاباوألقى،لقدومه

خيبالمؤتمرولكن،والوحدةوالحريةالاستقلالفيالعربى

دمشق.إلىفيصلوعادالعربآمال

العامالسوريالمؤتمرعقد،دمشقإلىفيصلعودةبعد

سوريا،علىملكابفيصلونادى،ام919يوليو2في

وكذلكبيكو،-سايكساتفاقيةسالغاءالمؤتمرطالبكما

والفرنسي.البريطانىالانتدابورفضبلفور،وعدإلغاح!

في7السوريالمؤتمرعقدإلىالحلفاءموقفأدى

ذاتدولةسوريااستقلالإعلانوقرر،أم029مارس

برئاسةدستوريةوزارةأولوتألفت.دستوريةوملكيةمميادة

سوريا،علىملكافيصلمبايعةوأعلنتباشا،الركابيرضا

وسوريا.العراقبينسياسياتحادإقامةعنالمؤتمرأعلنكما

غيروالصهيونيةالاستع!اريةبالمؤتمراتكذلكالمؤتمروندد

سورياوضع،ام029ريموسانمؤتمرفىقررواالحلفاءأن

وشرقفلسطينووضعالفرنسيالانتدابتحتولبنان

البريطاني.الانتدابتحتوالعراقالأردن

لسورياالفرنسيالاحتلال

أم259يوليو25في

فيالسخطمشاعرريمو،سانمؤتمرمقرراتأثارت

فيالعربيةالأمةلأمانىتنكرالذيالغربضدسوريا

سوريافيدفاعيةوزارةوتشكلت.والاستقلالالوحدة

شهبندرالرحمنعبدأعضائهاومن،الأتاسيهاشمبرئاسة

هذهتنفيذلمنعوذلك،الدفاعوزيرالعظمةويوسف

.جدوىدونالمقرراتتلكمنعفيصلوحاول.المقررات

إنذارافوجهتسوريا،لاحتلالخططتقدفرنساوكانت

الجيشوتسريح،الفرنسيالانتدابقبولبشأنسورياإلى

الفرنسية.العملةوقبول

فيصلأنرغمالمطالبهذهالسوريالشعبرفض

غوروالجنرالبقيادةالفرنسيةالقواتولكنالإنذار،قبل

معركةفىالسوريينعلىانتصرتأنبعددمشقدخلت

.الدفاعوزيرالعظمةيوسففيهااستشهدالتيميسلون



يخرتا،باسور632

عامين.حوالىدأمالذيسوريافيالوطنيالحكموانتهى

للحكمالبلادوخضعتأوروباإلىالبلادفيصلوغادر

الفرنسي.

.أم49.أ-029سوريافيالفرنسىالحكم

فقدسوريا،فيالوطنىالحكممظاهرعلىفرنساقضت

الفرنسى،العلممكانهورفعوا،العربيالعلمالفرنسيونأنزل

جماعةإعداموتمالبلاد،علىالعسكريالحكموفرضوا

غراماتوفرضت،الأهالىسلاحونزع،المواطنينمن

فيصدرتانتىالقوانينكافةوألغيت،المدنعلىباهظة

الوطني.العهد

ففرضتسوريا،عروبةتذويبسياسةفرنسااتبعت

اللغةشأنوأهملت،الفرنسيةوالثقافةالفرنسيةاللغة

والجماركالعاموالأمنالجيشعلىوسيطرت،العربية

الدينيةالطوائفبينالفرقةإثارةعلىوعملت،والشركات

الاقتصادربطعلىعملتكما،العنصريةوالمجموعات

كافةاستخدامإلىإضافة،الفرنسىبالاقتصادالسوري

سورياتحزئةفرنساأعلنتكذلك،والإرهابالقمعوسائل

أربعإلىسورياوتقسيم،منفصلتيندولتينإلىولبنان

جبلأ!لويين،اجب!!،حلب،دمشق:دولأومحافظات

الدروز.

عهدتميز.الفرنسيالاحتلالضدالوطنيةالمقاومة

سوريالتحريرالمستمرالشعببنضالالفرنسىالاحتلال

مثلثوراتخلالهوقامت،الأجنبيالاستع!اربراثنمن

،أم219عامالعلويينجبلفىالعليصالحالشيخثورة

هنانوإبراهيموثورة،فادحةخسائرالفرنسيونفيهاوتكبد

الاطرلقباشساسلطانوثورةام،219عامحلبفي

لأنهاالكبرىالسوريةالثورةوتسمىم(1-279أ)259

.كثيرةسوريةمناطهتشملت

إلىسوريافيالفرنسيةالحكومةالثوراتاضطرت

علىوافقتكما،واللاذقيةودمشقحلبتوحيدإعادة

هاشمبرئاسةتأسيسيةجمعيةوتشكيلانتخاباتإجراء

نشرعلىأيضافرنساووافقتام،289عامالأتاسي

الشعبولكن،منهموادبعضإلغاءشريطةللبلاددستور

بشأنموقفهاعلىجاريةالاتصالاتواستمرترفض،

وقامتسوريا،علىسيطرتهامنتحدالتيالموادإلغاء

إلىالفرنسيةالحكومةفاضطرت،الصماخبةالمظاهرات

وجرت،الحسنيالدينتاجبرئاسةوطنيةحكومةتشكيل

الوطنيةالكتلةفيهتتمثلنيابيمجلسوتشكلأنتخابات

تعطيمعاهدةعقدبشأنفرنسامعمفاوضاتلإجراء

.الاستقلالسوريا

المظاهراتقامت،المعاهدةعقدفىفرنساتلكؤإزاء

علىفرنساوافقتوأخيرا،أم369عامفيوالاضطرابات

ومدةسوريا،المستقلالتتضمنالوطنيينمعمعاهدةعقد

لفرنسا.عسكريةقواعدومنح،سنة25المعاهدة

خطوةلأنهابالرضاالمعاهدةالسوريالشعباستقبل

الوطنيةالمطالبةواستمرت،التامالاستقلالطريقعلى

لبنودتنفيذاالفرنسيينمنالسلطاتبتسلمبالمناداةوالوزارة

كعادتها.وتسوفتماطلأخذتفرنعساولكن.المعاهدة

لواءعنلتركيافرنساتنازلت،الأحداثهذهغمرةوفى

الوطنيينعلىللضغطوذلك،أم939عامالإسكندرونة

سوريا.في

فرنسا،الألمانهزمالثانيةالعالميةالحربفترةوخلال

المحوردولواستغلت.ومستعمراتهافرنساعلىوسيطروا

،الشرقإلىنفوذهالتمدفرنساهزيمةوإيطاليا()ألمانيا

مخاوفذلكوأثار،السوريةالمطاراتفاستخدمت

حكومةأيديمنسورياانتزاعفقررتوحلفائهابريطانيا

عاميونيوفيسوريابريطانياواحتلت،للألمانالمواليةفيشي

ديجولالجنرالبقيادةالحرةفرنساقواتومعها،ام149

تأييدهميضمنلكيبالاستقلالالسوريينوعدالذي

إجبارفىونجحواخيرا،المواطنونفاستبشر.لهومساندتهم

استقلالوإعلانالانتدابإلغاءعلىكاتروالفرنسىاغائدا

.موحدةسوريا

المستقلالوطنيالحكم

الحسنىالدينتاجالشيخواختير،جديدةوزارةتألفت

سوريا.باستقلالالحلفاءواعترف،للجمهوريةرئيسئا

وتشكيل،الدلممتوريةالحياةبإعادةطالبالشعبولكن

أمانيهلتحقيقالشعبإرادةعنتنبثقوطنيةحكومة

تاجوفاةإثرام249عامالانتخاباتفأجريتالوطنية

زعيمالقوتليشكريالسيدوانتخب،الحسنيالدين

وألف،أم439عامللجمهوريةرئيساالوطنيةالكتلة

الإنجليزحاولالأثناء،هذهوفي.الجابريسعداللهالوزارة

الشعبمنالمكروهينالفرنسيينمحلأقدامهمتوطيد

.يريدونماتحقيقفيفشلواولكنهم،السوري

الجامعةتأسيسفيالجديدةالسوريةالحكومةساهمت

وأقامتالمحور،دولعلىالحربأعلنتكما،العربية

كذلكواثشركت،الصديقةالدولمعدبلوماسيةعلاقات

.ام459عامالمتحدةالأمهيئةتأسيسفي

البلاد،عنبالجلاءفرنساالسوريةالحكومةطالبت

معمعاهدةعقدمحاولينذلكرفضواالفرنسيينولكن

فىوالبحريةالجويةالقواعدامشخدامحقتعطهمسوريا

القواتقصفتذلكوإزاء،ذلكالشعبفرفضالبلاد.

أربعلمدةوالطائراتبالمدفعيةدمشقمدينةالفرنسية

وأحرقت،تمثيلأبشعبالمواطنينومثلت،ساعةوعشرين



سورياواحتجت.سيئعالميصدىلذلكفكانالأحياء،

بوقففرنسابريطانياوأنذرت،البشعالتصرفهذاعلى

وبعد.البريطانيللإنذارفرنساواستجابتالنار،إطلاق

الذيالأمنمجلسعلىالسوريةالمشكلةعرضت*لك

عنها.الفرنسيةالقواتوجلاءالاستقلالسوريامنحضر

الوطنىالعيدوهوام469عاممنأبريلفيذلكزتم

لسوريا.

الأمورزمامالوطنيةالحكومةتسلمت.الاستقلالعهد

الأثرواستبعادالتعليمنظامبإصلاحفقامتالبلاد،في

الاستعمارمظاهرعلىوقضت،التعليمعنالفرنسي

السياسي.الاستعمارمنتخلصتأنبعدالفرنسيالثقافي

وخاصةوتطويرهاالاقتصاديةالحياةتعزيزعلىوعملت

وتسليحهالوطنيالجيحقبتقويةاهتمتكمامنها،الزراعية

عاموفي.والفنيةالعمرانيةبالنهضةاهتمامهاإلىإضافة

انتخابوأعيد،جديدةانتخاباتأجريتأم،479

الدستور.تعديلبعدالقوتليلثحكري

فيالعسكريةوالانقلاباتأم489فلسطينحرب

منهاخارجيةمشكلاتسورياواجهت.أم949سوريا

الجيشفيهااشتركالتيام489عامفلسطينحرب

هذهفيكغيرهوهزم،العربيةالجيوشمنكغيرهالسوري

ذلكعنونتجلها،والإعدادالتنسيقلانعدأموذلكالحرب

قيامإلىذلكوأدى.إسرائيلدولةوقيامفلسطينكارثة

قامتوقدسوريا.فيالعسكريةالانقلاباتمنسلسلة

واتام،أم949الوزاريئالأزمةقيامإثرالانقلاباتهذه

حولوالعسكريينالسياسيينبينالنيابيالمجلسفيالنقاش

فيبالتقصيرللعسكريينالسياسيينواتهام،الدفاعميزانية

فلسطين.حرب

فيالزعيمحسنيبقيادةالأولالعسكريالانقلابقام

واعتقلالسلطةعلىالجيم!واستولى،أم949مارس

رئيسانفسهالزعيمحسنيوأعلنالبلاد،فىالسياسيين

الانقلابهذايستمرولمللوزراء.ورئيساللجمهورية

حصل،الأولالانقلابمنأشهرأربعةفبعدطويلا.

علىقضىالذيالحناويساميالفريقبزعامةآخرانقلاب

العراقيؤيدالانقلابهذاوكان،الأولالانقلابقادة

نأغير.الأولالانقلاببعكسمعهاالاتحادإلىويميل

بقيادةام949عامأواخرفيوقعثالثاعسكرياانقلابا

لإبطالالشيشكليأديبوالعقيدسلوفوزيالزعيم

التأمميسيةالجمعيةواجتمعت،العراقمعالاتحادمشروع

ناظموشكلللجمهوريةرئيساالأتاسيهاشمانتخابوتم

الدستور،الشيشكلىغيرعامينوبعد،الوزارةالقدسي

مجلسانتخبكما،للجمهوريةرئيسابموجبهوأصبح

وابتعادهللأحزابالشيشكلياضطهادولكنجديد،نيابي

237رع!تا،ياسور

بحكمه،أطاحعسكريانقلابفىأوقعهالجيشعن

خمسبعدمصرعهلقىحيثالأرجنتينإلىسورياوغادر

مغادرته.منسنوات

الانقلاباتانتهتالبلاد.إلىالدستوريةالحياةعودة

كانتكماعهدها،سابقإلىالأموروعادتالعسكرية

رئيساالأتاسيهاشموعاد،الشيشكليانقلابقبل

استؤنفتثم،للوزارةرئيساالقدسيوناظمللجمهورية

انتخاباتبإجراءالأمروانتهىالبلاد،فيالدستوريةالحياة

61فيللجمهوريةرئيممئاالقوتليشكريواختير،نيابية

يدينلأنهضعيفاالنيابىالحكموكان.ام559أغسطس

الحكم،إلىالتقليديةالأحزابوعادت،بوجودهللجيم!

ولكنها،الشيوعىوالحزبالبعثحزببجانبهاوظهر

وضباطه.الجيشأمامضعيفةكانت

داخليةمشكلاتسورياواجهت.الوحدةإلىالطريق

لإنقاذالاتجاههذافيتسيرأنإلىدفعتها،كثيرةوخارجية

السياسيةفالمؤامرات.والمشكلاتالمصاعبهذهمننفسها

بغدأدحلففهناكوكيانها،بالبلادتعصفوالدولية

وبالتالىفيهللاشتراكسوريادفعالعراقومحاولات

التحرلقتركيامحاولاتوهناكإليها،وضمهعليهالسيطرة

.الكبرىسوريامشروعتنفيذالأردنومحاولاتبها،

مصرمنتتقربأنإلىسوريااضطرتذلكإزاء

ولما.ام559عامالمشتركالدفاعمعاهدةمعهاوتعقد

بينالسياسىالتوتروبلغسورياعلىالمؤامراتكثرت

أفضلأنالجيشضباطرأى،الأقصىحدهوالحكمالجيم!

الضباطمنوفدفذهبمصر.معسوريااتحادفيهوحل

جمالالمصريالرئيسمنيطلبمصرإلىالسوريين

تحتالناصرعبدفقبل،بلادهمعلحمورياوحدةالناصرعبد

الخطواتاتخاذالسوريةالحكومةمنوطلبوا،إلحاحهم

توجتالجانبينبينمباحثاتفجرت،للوحدةالفورية

جرىثم،أم589فبراير22فيالوحدةاتفاقيةبتوقيع

قيامعنوأعلن،نفسهالعاممنمارسفيعليهااستفتاء

سورياإقليصيمنتتكونالتىالمتحدةالعربيةالجمهورية

وتنازل،الوحدةلدولةرئيساالناصرعبدواختيرومصر،

لقبوأعطي،منصبهعنالسوريالرئيسالقوتليشكري

بينماالشماليالإقليمسورياوسميت،الأولالعربيالمواطن

برب.الجنوالإقليممصرسميت

المصريةالسوريةالوحدة

أم(619سبتمبر28-5891فبراير)22

وكانت،العربيالشعبلأمانىتحقيفاالوحدةكانت

الاستعمارلكن،الحديثالعصرفيوحدويةتجربةأول

الصور،بشتىوإجهاضهاالوحدةضربحاولاوالصهيونية



يخرلا،ياسور238

القراراتعلىالاقتصاديةالقطاعاتبعضلنقمةكانكما

فىالحكماطريقةفيالأخطاءبعضووقوع،الاشتراكية

والجيش،السياسةأفرادبعضلدىاسحلطةوحبسوريا،

فىبالوحدةأطاحعسكريانقلابقيامإلىأدىذلككل

بعدوذلكأم619!مبتمبر28أهـ،381الثانيأربيع8

مصر.عنسورياانفصالوأعلنقيامها،منشهرا44

وعبدالكزبريمأمونيالعس!الانقلابيقودوكان

.النحلاويالكريم

أممزبريامأمونش!!ل.سوريافيالسياسيةالتطورات

أشرفتا!النصعزةوزارةتلتهاثمسوريةوزارةأول

الدكتوربرئاسةدستوريةح!ضمةفقامت،الانتخاباتعلى

الدكتوروانتخب،نيابيةانتخاباتإثرالدواليبيمعروف

البعثيينقوةوظهرت،للجمهوريةرئيساالقدسيناظ!

وحصلت.الانتخاباتهذهفيالمسلمينوالإخوان

فىالجيعقتدخلإلىأدتالسياسيينبينشديدةمنافسات

مارس8فيعسكريبانقلابالجيشوقام،السياسة

وزيادالصوفيومحمدالأتاسيلؤيبرئاسةأم639

إلىالثورةمجلعم!رئاسةفأسندت،الجبهةقائدالحريري

أجيطاراا!ديناصلاحإلىالوزارةورئاسةالأتاسيلؤى

وحطنمرحلئا،ا!حدوياالخطواكبالذيالبعثيالزعيم

للحكم.البعثحزبتسلمبدايةالانقلابهذا

عامأجعثاحزبحاول.السلطةفيالبعثحزب

ول!صوشوريا،والعراقيمصربينوحدةإقامةأم!63

عامحماةفيثورةوحدثت.بالفشلباءتالمحاولاتتلك

منتم!شالحزبول!شعام،بعددمشقفيثمأم649

المسلإت.الإخوانحماعةمنالمناوئةالفئاتعلىالقضاء

صلاحفتخلصالبعثحزبفيانشقاقاتحصلتثم

وعبدحاطومسليممنكلمنالأتاسىالدينونورجديد

البيطاروصلاحالدولةرئيسالحافظوأيهتالجنديا!ريم

الوزراء.رئيس

زع!تيوسفوأصدولةارئاسةالأتاسيالديننورتولى

وفي،الأركانرئيسجديدصلاحوكان،الوزارةرئاسة

(أم679يونيو)ءالستةالأيامحربنشبتعهده

الاحتلالتحتزالتماالتيالجولان!عورياوفقدت

سوريافيواسعةاعتقالاتإلىذلكوأدى.الإمعرائيلي

الدفاعوزيرالأسدحافظالفريقذلكودفع.متبادلةوتهم

سوريافيالسلطةعلىالاستيلاءإلىالجويالسلاحوقائد

أطجمهورية.رئيساوأصبح،أم079عام

العالمعلىانفتاحهالأسدحافظالسوريالرئيسأعلن

مصرضمالذيطرابلسميثاقإلىفانضم،العربي

مصرمعشكلياتحادفيدخلثموسوريا،وليبياوالسودان

تحس!تعلىوعمل.عراهفصمتأنيلبثولمعام،بعد

وخاصةوالصديقةالعربيةالدولمعوتطويرهاعلاقاته

تحتاجهبماسوريايزودكانالذي)سابقا(السوفييتيالاتحاد

.السلاحمن

الأسدحافظالرئيسعهدفيالسوريالجيم!اشترك

وقد،أم73!أكتوبرأهـ،393رمضانحربفي

أجرتهامفاوضاتبعدالجولانمنجزءإرجاعاستطاع

وزيركيسنجربوساطةإسرائيلمعالسوريةالسلطات
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حلبشأنالسعوديةالعربيةبالمملكةالطائففيأم299
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عاصمةبارامرلو

مدنهاوأكبرسوريمام

الرئيسي.وميناؤها
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المديمةشوارعامتدادعلى

الاعمالمركزوهي
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يبلغبينمام752السنويالحرارةمتوسطويبلغرطص

،سورينامغربيفىسمأ13اصلأمطاراسشوياادتوسط

بارامريبو.فيسم42و.

وتصنيعالتعدينعلىالاقتصاديعتمدالاقتصاد.

المنتجةالدولأكبرمنواحدةوسورينام.المعادن

،الألومنيوممنهايستخرجخاممادةوهو،للبوكسيت
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محدودةالحديديةالسككخدماتبينماكما/003

وتوجد.زانديرجمنبالقربدوليمطارويوجد.للغاية

محطاتوأربعتلفازومحطة،لسورينامكبريانصحيفتان

إذاعية.

يعرفماكولمبوسكريستوفرشاهد.تاريخيةنبذة

الأسبانواستكشف.ام894عامفىبسورينامالان
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.الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفيالمنطقةوالبرتغاليون

أولالبريطانيونالمكتشفونبنىام651عاموفى

وقصبالقطنمزارعوأنشأوا،هناكدائمةمستعمرة

عاموفىفيها.للعملإفريقيامنالرقيقوجلبواالسكر

وتنازلواسورينامعلىالهولنديونسيطرام667

.نيويوركبولايةالانيعرفعمامقابلهافيللبريطانيين
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سورينامفيعرقيةصراعاتاندلعتثمومنالاستقلال
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عندما،أوفنباكجاكفرقةفىعزفأم876عاموفى

الولاياتالشهيرالفرنسيالمومميقىالمؤلف!ذلكزار

موسيقىسوزاكتبقصير،بوقتذلكبعد.المتحدة

مؤلفاتمنالأولىوهيالمهربونبعنوانصغيرةأوبريت

منوكان.لاحقةسنةوثلاثينخمسخلالكتبهاعديدة

وكان.الأوبريتيةالألحانكتبواالذينالأمريكيينأوائل

المسماةتلكأوبريتاتهأنجحومن.والألحانالكلماتيؤلف

(.م981)6الكابتن

عامالأمريكيةأجحريةاالقواتلفرقةقائداسوزاعين

فىأغرقاأفضلمنواحدةجعلهاواستطاع.أم088

الفرقةلتلكألفهاالتىالعسكريةألحانهبعضوتعد،العالم

شهرته.سبب

قياديةامرأةأشهر(.ام-19)7هدلدق،سورمان

فىعضواعاما36لمدةعملتإفريقياجنوبفيسياسية

لمعارضتهاأ-االعااحتراموتقديرونالت،هوتونفيالبرلمان

إفريقيا.جسوبفىالعنصريةالتفرقةلسياسةالصامدة

ث!ا.ترانسفالإقليمصىجيرمستونفيسوزمانولدت

جامعةفيأ،قتصادي1التاريحفيمحاضرةعملت

انتخابهاوتم،الاتحاديالحزبإلىانضمتويتواترزراند.

منواحدةوهيأم،539أبريلفيالبرلمانفيعضوا

الحزبلتكونالاتحاديالحزبعنانشقتمجموعة

مرشحيبنمنانتخابهاتمالتيالوحيدةوهي.التقدمي

عامأجريتالتىالعامةالانتخاباتفيالتقدميالحزب

البرلمانفيالوحيدالحزبصوتظلتحيثبمأم619

حتىالمعارضةفيقياديدورلهاكانعاما،كما13لمدة

.أم98!عامسبتمبرفيتقاعدت

بقنواتهطاششهرتقديمةصينيةمدينةسورهو

(.)الباجودةالأدوارمتعددةومعابدهاوحدائقها،

!ة.803673سكا!أعد!سوشو،ينطقواسمها

جيانجسو،مقاطعةفيغنىزراعيإقليمفىسوزهووتقع

الكيميائيةالموادمصانعهاوتنشج.وشنغهاينانجينجبين

صناعةفياليدويةالحرفأصحابويعمل.والالات

والنسيج.الغزل

لتعليمطريقةسوزوكيطريقة.طرلقهسوروكي،

.ةمب!سنفيمعينةمو!ميقيةالاتعزفالأطفال

كمانآلةعلىأمحزفالتعليماكثيراالطريقةهذهوتستخدم

طورلقدوالبيانو.،والناي(كبيرةكمان)آلةالتشيللو

فيالطريقةهذهاليالانيالكمانعازفسوزوكيشينيشي

.الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينيات

تعرفتعليميةفلسفةعلىسوزوكيطريقةوتعتمد

الأطفالمعظمفإن،الفلسفةهذهوحمسب،الموهوبينبتعليم

هوكما،المومميقىلعزفاستعدادوأ!ديهم،موهوبينولدوا

حيث،اللغةلتعلمالاستعدادولديهميولدونعندماالحال

وتتكون،والاخرينوالديهمبمحاكاةالكلامالأطفاليتعلم

يتعلمواأنمنتمكنهمالكلماتمنكبيرةحصيلةلديهم

إلىسوزوكيطريقةتلاميذيستمعأطريقةازبنفس.القراءة

آلاتهم.علىالعزفتعلمهمأثناءفىاطسجلةالموسيقى

فيأومنفردينالتلاميذسوزوكيطريقةمعلماويوجه

لهذهبحضورهممهمادوراالآباءويؤدي.مجموعات

أدأئهمممارسةعلىبالإشرافأوأطفالهممعالدروس

جولإيجادالمعلممعالاباءويعمل،بالمنزلللواجبات

بالموسيقى.الاستمتاععلىالطفليشجع

خرطوملها،الخنافسمنكثيرةلأنواعاسمالسوس

الخنافسهذه)يرقات(ديدانعلىالسوساسميطلة!و.طويل

بذورا،تعطينباتاتتوجدحيث،السوسيوجدوأيضا.

داكنالسوسومعظم.بخاصةالاستوائيةالمناطقفىوتكثر

تلونا.الحشراتأكثربينمنالسوسبعضوأحش،أصلونا

بالمحصوأ،ضاراوباءالسوسمنكثيرةأنواعوتعد

القطت،لوزوخنفساءأضرارا.منهاوالكبيريرقاتها،وتسبب

فىبالقطنالإضرأرتستطيعفهيتدميرا،أشدهامنواحدة

الأمريكية.المتحدةالولاياتمثل،تزرعهاكتيالجلاد

لدرجةصغيرا-أحيانا-النموالمكتملالسوسوي!صن

أطوليكونربما،طويلخرطومولها،رؤيتهمعهايصعب

ولفمها.الكمثرىشكليأخذالذيالبيضيجسمهامن

قشرمثل،الصلبةالنباتاتمحتوىلامتصاص،قويانف!صان

،ساقفيبيضهاالحشراتهذهوتضع.الخشبأوالبذور،

النباتبأجزاءاليرقاتوتتغذى.النباتأوثمرة،أوبذرة

.كبيرةأضرارامسببة،هذه

الصغيرةالحشراتهدهومن.المحاصيليؤذيحشريوباءالسوس

(.)يمينألفا(الألفا)سوسأغصفصةالمحاتوسوسر)يسار(الأرراسوسة
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تهاجمأخرىأنواعاللوز،خنفساءبجانبوتوجد

مخازنوسوس.،والفصفصةوالبرسيم،والفاكهة،الحبوب

علىبيضهيضعإذ،الأخرىوالحبوببالقمحضارالقمح

سوسويدمر.الحبةاليرقاتوتثقبتخزينها،بعدالحبة

نفسها.بالطريقةالأخرىوالحبوبالأرزالأرز،

والجذور،الأشسجاربقلفالسوسمنالكثيرويتغذى

الغاباترجالويعدأيضا.الأشجارعلىخوايجعلهمما

الرقيقواللحاءبالبراعميتغذىالذىالكبيرالصنوبرسوس

مدمرا.بخاصةالصنوبرلطلع

أنواعوأكثر،الفاكهةسوسمنكثيرةأنواعوتوجد

،التفاحيهاجملأنه،البرقوقسوسخطورةالمجموعةهذه

تسقطالتيبالفاكهةيرقاتهوتتغذى،والبرقوقوالكرز،

الأشجار.أسفل

.الحبوبسوسةاللوزبمخنفساءأيضا:أنظر

،عيلاممملكةعاصمةالماضيفيكانت!!

بقايامنالمكتشفغيرالجزءويقع،الفارسيةوالإمبراطورية

.إيرانغربيجنوبفيخوزستانإقليمفيالمدينةهذه

سميتحيثالإنجيلفيمراتعدةسوساوذكرت

فيأيضاذكرتكماالذائبنصفالثلجوتعني،شوشان

نإويقالسوسا،فىأحداثهاوقعتالتيالقديمالميثاققصة

قوابنالاثارعلماءوجدولقدسوسا.فيموجوددانيالقبر

فى،البابليةالقوانينمنمجموعةوهى،الشهيرةحمورابي

.أم109عام

عندما.مق064عامحتىواستمرتسوساانتعشت

المدينةفيقصوراالأولداريوسوبنى.الاشوريوننهبها

عاصمةوجعلهاالميلاد،قبلالسادسالقرنأواخر

غزاهاأنبعدسوساوتدهورت.الفارسيةللإمبراطورية

الميلاد.قبلالرالغالقرنأواخرفىالأكبرالإسكندر

حمورابي.؟القديمةفارسأيضا:انظر

)رسمالموسيقى،آلة،التوبا:نظرا.لمحونلسوساا

.(إيضاحي

ألمحيطنيالجزرمنمجموعةآيلائدزسوسايتي

كم0/766بحواليكوكجزرشرقتمشمال،الهادئ

وقد.المتحدةبالولاياتفرانسيسكوسانغربىجنوب

.أم767عامفيبريطانيالصالحوالسصمويلبهاطالب

فرنسالصالعبهاطالببوجنفيلديأنطوأنلويسولكن

عامفيفرنسيةمحميةالجزروأصبحت.ام768عامفي

.أم088عامفيفرنسيةمستعمرةثمأم،842

،جزيرة41منايلاندزسوسايتيمجموعةتتكون

قدرهامساحةالمجموعةجزروتغطيوراياتياتاهيتيأكبرها

نسمة.000.041حواليسكانهاعددويبلغ2أكم!587

منالكثيرتشكلتفقد،القديمةالبراكينوبسبب

الجزروبعضوجبليةوعرةالأرضجعلكاالمرتفعةالقمم

وعاصمة.الأسماكلصيدمرأكزتستخدممرجانية

دائبميناءوهوتاهيتىفيبابيتيميناءهيالجزرمجموعة

الحركة.

ويقوم.الهادئالمحيطمنطقةمنهمالجزروسكان

اللؤلؤ.لجمعوالغطسالسمكبصيدمنهمكثير

تاهيتي.:أيضاانظر

تتمسكمازالتالتيالتونسيةالمدنإحدىسوسة

همالفينيقيينإنويقال.عديدةقرونمنذوأهميتهابموقعها

والسباحة.الترويحو!ناطقأجحرامياهداحلالصناعيةوالجزرالمانيلينالتناغمفيهويظههرسوسةمنطقةمنجانب
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-القنطاويمرسى

سوسة

عليهاوأطلقواالميلادقبلالتاسعالقرنفيأسسوهاالذين

.الرومانضدحملاتهممنهاوانطلقت،حضرموتاسما

وجعلوهاهادريتومعليهاأطلقواالرومانانتصروحينما

سوسةاسمأماإفريقيا،شمالىمقاطعاتهملإحدىعاصمة

عامسوسةنس!طعددويقدرعليها،أحرباأطلقهاسمفهو

عاصمةوسوسة.نسمةأفأ125منبأكثرام499

يقومالتيالزلمجونشجرةعلىسكانهاويعتمدالساحل

وتمارس.مجاورةقرىمنالقادمونالفلاحونبزراعتها

المزارعوأصحابالفلاحينبينالمزارعةمنعديدةأنواع

ويمارس.المزارعتأجيرأومعينةبنسبالنابخاقتساممثل

.الأغناموتربيةالحبوبزراعةسوسةسكانبعض

فيالمتمثلةسوسةمنالشرقيةالأجزاءأنبالذكرجدير

فيعقدللمدينةالغربيالبابأماالبحر،نحوتتجهالميناء

الأغناممثلخاصةبصفةالحيوانيةالمنتجاتلبيعسوقعنده

الأحدبسوقالسوقهذاويعرفوالأصوافوالمواشى

عناصربينالتقاءمنطقةاسموقوهذاالأحد،يوملانعقاده

والحضر.والبدوالريفي!تالسكان

ام884عاممنذالحديثالميناءصفةسوسةاكتسبت

الشماليةالتجاريةالرياحتجتاحهمسيئامرسىكانتلكنها

السفنبرسويسمحالميناءهذايكنولم،الشرقيةوالشمالية

الساحل.منتقريباكيلومترمسافةعلىإلاالتجارية

غاراتبسب!شديدلتدميرسوسةميناءتعرضوقد

يدإليهامتدتالحربانتهاءوبعد،الثانيةالعالميةالحرب

وأهم.أم569عامماحدإلىجاهزاوأصبحالإصلاح!

الحلفاونباتالزيتونزيتسوسةميناءمنمايصدر

عنويستورد.والجلودوالأصوافالمحفوظةوالأسماك

والموادالحديديةوالأدواتالحديدسوسةميناءطريق

والمسياراتالقطنوغزلالخاموالقطنالكيميائية

المركزسوسةوتحتل.خاصةبصفةالصنعالفرنسية

نشاطبوجودوتتميزوصفاقص!تونسميناءيبعدالثالث

تقليديةصناعاتمعجنبإلىجنباحديثصناعي

الأحذيةصناعةالتقليديةالصناعاتومنأ!نع.أجيدة

والصابونالخزفأنواعبعضوصناعة(،)البلغأ!طنيةا

.الصوفونسج

الغذائيةالصناعاتفيفتتمثلالحديثةالصناعاتأما

،والخضراواتالفواكهوتعليبالسردينأسماكتعليبمثل

السفنوإصلاحالمعادنصهرمثلالمعدنيةوالصناعات

وصناعةفرنسامنأجزاؤهاتستوردالتيالسياراتوتجميع

الطهو.أواني

اللدائنصناعةوالمهمةالحديثةالصناعاتومن

بقطاعالعاملينعدديقدروعموما)البلاستيك(.

سكانهامجموعمن%04منبأكثرسوسةفيالصناعة

العاملين.

يتميزالذيموقعهااستثمرسياحيبنشاطسوسةتتميز

منمجموعةأنشئتوقدالبحر.علىجميلبشاطئ

بالمدينة.السياحيةالحركةنشاطعلىساعدتالتيالفنادق

وعربيةرومانيةاثاربوجود(القديم)الحىسوسةوتتميز

اليدويةالمصنوعاتفيهتباعسوقوبوجود،إسلامية

والسجاجيدوالنحاسيةالخشبيةالتحفمثلالتقليدية

إنشاءعلىسوسةإلىالسياحشحئدفقوقد)الزرابي(،

معبالتعاونوذلكأم669عاموالفنادقللسياحةمدرسة

سويسريين.ءخبرا

بناءوأعيدالثانيةالعالميةالحرببعدسوسةاتسعت

خاصةبصفةالمدينةواتسعت.دمرتالتيالمساكنمئات
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والحيالمصانعواتجهتالغربىوالشمالالغربصوب

.الجنوبصوبالصناعي

تونس.:أيضاانظر

.الحبوبسوسة،السوسانظر:الأرز.سوسة

الفصفصة)صورة(؟السوسانظر:ألفا.الألفاسوسة

والافات(.)الأمراض

الحبوبتفسدسودأءصغيرةخنفساءالحيوبسوسة

الخزونةالحبوبتهاجمالتبمانحمارنسوسةأنواعهاوأشهر

فيالأخرىوالحبوبالارزعادةتهاجمالتىالأرزوسوسة

.الحقول

الخنافسمنكبيرةمجموعةإلىالحبوبسوسةوتنتمى

الحبوبسوسةطولويبلغ.الخطمذاتبالخنافستعرف

وليس.الطويلخرطومهاذلكفيبمامليمتراتثلاثة

سوسةأنإلاالطيرانولاتستطجعأجنحةالخازنلسوسة

.الطيرانوتستطعجيدةأجنحةلهاالأرز

فيالطويلخرطومهاالحبوبسوسةأنثىوتدخل

منتضعوقدحفرةكلفىواحدةبيضةوتضعالحبوب

فيبيضة004إلى002

ويفقسأشمهر.عدةغضون

صغيرجنينالبيضةمن

بداخلمايأكلأرجلبدون

فينموهويكتملالحبة

أطولمدةأوشهر،حوالي

باردا.الطقسيكونعندما

بالحبوبالاحتفاظويساعد

وجافةنطفةحاوياتفى

الحبوبسوسةعلىالسيطرةفيومغلقة

نأويجب.الحبوبسوسة

الجديد.ألمحصولتخزينقبلوتطلىالحاوياتتنظف

.الحبوبلسوسةقاتلبغازالمصابةالحبوبوتطو

.السوس:أيضاانظر

محاصيلتهديدفىخطرهادهاحشرةالحئطةسوسة

الليل،فييطرالعثمننوعيرقةوهى.الشاميةالذرة

أيضاوتسمى،بنيةصغيرةبقعمعللقرنفلىيميللونذات

البيضوضعفيالحنطةسوسةوتبدأ.الأوروبيةالذرةثاقبة

بالأوراقوتتغذىيونيو،أولفيالشاميةالذرةأوراقعلى

أكبر،وتصيرتنموأنوبعد.الذرةوشراباتالصغيرة

وأجيلعامكلفىويظهر.والسنابلبالعسيقانتتغذى

موسمطولعلىذلكوشوقف،الحنطةسوسةمنأكثر

الذرةعرانيسفيالشتاءفياليرقاتوتعيش.الزراعة

(.الزرع)بقاياالجذاماتوفي،السيقانوفي،القديمة

،والذرةالشاميةالذرةتاكلأنالحنطةسوسةوتفضل

ذلكويشملأيضا.الأخرىالنباتاتتهاجمولكنها

.والأعشابوالأزهاروالفاصولياوالبطاطسالكرفس

سوسةعلىالمعتدلةالمناطقفيالفلاحونويقضي

وأ،الذرةسيقانالدواببإطعامالشتاءخلالالحنطة

يبدأالزراعةموسموفيحرقها.أوالسيقانهذهبتشقيق

منالأولالسربيتحاشواحتىمتأخرينالزراعةالفلاحون

الشاميةالذرةنباتاتويستعملون،الحنطةسوسةحشرات

الأحيانبعضوفي.الحنطةسوسةتصبهالمالتيالمهجنة

.الحشراتمبيداتالفلاحونيستعمل

مرةلأولالشماليةأمريكاإلىالحنطةسوسةدخلت

وسببتانتشرت،الحينذلكومنذ.ام019عامحوالي

وأسترالياواسياإفريقيافيوتوجد.للمحاصيلكبيراتلفا

الحنطة.سوسةمنأخرىأنواعمنحشرات

.السحابالزمامانظر:.السوستة

-ام09)2أندريفيتشميخائيل،سوسلوف

أصبح.السوفييتىالشيوعىالحزبزعماءمنأم(.829

عامفىالشيوعيللحزبالمركزيةاللجنةفيعضوا

لتوانيافيسوفييتياسياسيامديراسوسلوفعمل.أم419

عاميوفي.ام649وحتىام449عاممنالفترةفي

البرافداصحيفةلتحريررئيعساعملأم59و.9491

فىذلكبعدعينثم.الشيوعيالحزبباسمالناطقة

جهازأهم،السوفييتيالشيوعيللحزبالسياسيالمكتب

ستالينوفاةوعقب.ام529عامفيالحزبفىسياسي

السياسي،المكتبمنسوسلوفاقيلام،539عامفي

سوسلوفإنويقال.أم559عامأخرىمرةتعيينهواعيد

ليونيدتنصيبإلىأدتالتيالمؤامرةدبرواالذينأحدهو

الحزبرئاسةفىخروتشوفنيكيتامكانبريجينيف

سكاخوفستافيسوسلوفولد.أم469عامالشيوعي

فىبموسكوبليخانوفمعهدفىالاقتصادودرسبروسيا،

زعماءأحدوأصبح،الميلاديالعشرينالقرنعشرينيات

.أم319عامفىالشيوعيالحزب

فىينمو.الألوانجميلةكبيرةأزهارلهنباتالسوسن

عنيميزهالعاديغيرالسوسنوشكل.المعتدلةالمناطقكل

منويتكون.عليهالتعرفيسهلمماالأزهار،منغيره

بالتويج.شبيهةثلاثةأجزاءذاتمجموعاتثلاث

نحوتشماوجالمتساقطةتسمىالتىالسفلىالمجموعة
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باسهافتعرفالعلياالأجزاءأما.أسفلإلىمائلةالخارج

عدىأعلىإلىوتتقوسالعليا،اعبيرةأالبتلاتأيالبندات

فىالموجودة)السداة(الذكريةأعضاءهاوتغطيقبةشكل

منالسوسنيكونوقد.محدبةقلميةفروعظرثةمركزها

مترين.علىيزيدلارتفاعوينمو،اللونيةالدرجاتكل

السوسن،بمالعربيةالبلادفيالبريالنباتأيضا:ال!

بمالسوسنساقبمعشب،الفريزيه،الزهرة،زهرة

السوسني.الزعفران

البريالنباتانظر:الجدورزعمرائيالسوسن

الجدور(.زعفراى)السوسنالعرس!البلادفي

مننوعاسماالسوسنزهرة.رهرة،السوسن

فقد.الفرنسيةفىاشنبرتإلىالحقيقةفىيشيركانالأزهار،

فىالزنبقيشبهرسمايستخدمونفرنساملوككان

يمثلالرسمهذاأنالمؤرخينبعضويرى.النبالةشعارات

الزنبقأنيعتقدونآخرينمؤرخينلكن،الزنبقالأصلفي

الرسمعلىأطلقثمومن،السوسنالماضىفىيسمىكان

يعنىكانالاسمأنآخرونويدعي.السوسنزهرةاسم

لويس.زهرةالأصلفي

الأولكلوفيسفإن،الخرافيةالرواياتتنقلهلماووفقا

الميلاديالسادسالقرنمطلعفىالسوسنزهرةأستخدم

أضصرانية.ااعتناقهلقاءالسوسمنالملائكةمنحتهأنبعد

أ!يساللكوكاد.لويسمنقديماشكلاكلوفيسوكان

حتى8011منالفترةخلالحكمالذيالسادس

فيالسوسنزهرةيستخدمفرنسيملكأولام،137

النبالة.شعار

العلم.؟السوسن،علم،النبالةشعارات:أيضاان!

-097هـ،1162)73شعيببوأ،السوسى

إبراهيمبنإسماعيلبنعبداللهبنزيادصالبنم(.874

ضابطمقر!ئى،الرقيالسوسيأبوشعيبالجارودابن

العلاءبنعمروأبيقراءةرواةأحد،ثقة،للقراءات

منهوسمعاليزيديمحمدأبيعنالقراءةسمع.الب!ري

محمد.المعصومأبوابنه

عالمأم(.139)1857ديفردينانلىسوسير،

فيسو!ميرولد.الحديثاللغةعلمورائدسويسريلغوي

مجالفىالعلمىدعطائهاعرفتلعائلةينتميوهوجنيف

الطبيعية.العلوم

التاريخعلماءمنبارزأصملعاابناسوسيركان.حياته

بدايةفي-الحديثةاللغويةللدراساترشحه.الطبيعى

بيكتيه.أدولفهولأسرتهصديقاكانلغويعالم-حياته

اليونانيةتعلمأتم،عمرهمنعشرةالخامسةبينوح!ت

وفى.واللاتينيةوالإنجليزيةوالألمانيةالفرنسيةعنفضلا

فيهاودرسجنيفبجامعةسوسيرالتحق،ام875

جامعةتركثمأسرتهرغبةحسبوالكيمياءالطبيعة

مركزاآنذاككانتالتيليبزجبجامعةوالتحقجنيف

باسمعرفتالشبانالتاريخييناللغويينمنلمدرسة

-مرةولأولسوسيركانليبزجوفي.الجددالنحويين

وقد.عهدهفىالمبدعيناللغويينأشهرمجاراةعلىقادرا

بذاته.شعورههذاقوى

باسمالمعروفعملهسوسيرنشرام،868وفى

الهنديةاللغاتفيللحركاتالأساسىالنظامعنتقارير

أشهربأنهالعملهذااللغويينأحدوصفوقدالأوروبية

.اليومذلكحتىكتبالمقارناللغةفقهفيعمل

إلىفغادرهاألمانيافىلسوسيريطبل!االمقامأنويبدو

استخدامعنالدكتوراهدرجةعلىحصولهبعدباريس

نجاحاباريسفيحققوقد.السنس!كريتيةفيالجرحالة

والألمانيةالقوطيةتعلمفي-وصولهبعد-وبدأكبيرا

القديمة.

دروساالسابقةدروسهإلىأضاف،ام886عامبعد

آنذاكوكان.بعامةالأوروبيةالهنديةاللغاتفقهفىأخرى

كبيرتأثيرلهوكانبباريساللغويةالجمعيةفىنشطاعضوا

إلىعادأنهبيد.الفرنسييناللغويينمناصشباباجيلعلى

بجامعتها.الأستاذيةكرسيعليهعرضح!تجنيف

يؤلفأنيتطاإلىوكان.الكتابةقليلسوسيركان

بالتصنيفمثمغولأآنذاكوكان،اللغةعلمفىكتابا

وضعتالتيالنظرياتوبتنظيماللغويةللظواهرالمنطقي

اللغويواجباتبتوضيحكذلكمعنياوكانحولها،

الدراسةوبأهدافيستخدمها،التيالمصطلحاتبتعريف

ذاتها.اللغةوبطيعةاللغوية

اللغةعلملتدريسجنيفجامعةعينتهأم609في

علىألقىأم119عاموإلىالتاريخهذاومنذ،العام

ونشرتبعدفيماجمعتالتيالشهيرةمحاضراتهتلامذته

وقدام(.19)6العاماللغةعلمفيمحافراتبعنوان

وسيشهاي.بالىتلميذاهالعملبهذانهض

علىاللغةعلمإرلمماءفىالفضلأصسوسيريعود.أعماله

يعنىاللغةعلمأنإلىأشمارعندما،ثابتةعلميةدعائم

تطورها.دراسةوليساللغةعملبدراسةأساسيةبصورة

قورنتإذاثانويةالتاريخيةاللغويةالدراساتواعتبر

إلىواضحةبصورةدعاالتيالوصفيةاللغويةبالدراسة

الوصفيةاللغويةالدراساترائدسوسيريعدوبهذاإقرارها.

اللسانياتفيالبنيويةأوالبنيويللتفكيرومؤلسسا،الحديثة

البنيوية.:انو.الحديثة
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اللغويةسوسيرمبادئ

الهدفبأنسوسيريقول.اللغويالبحثمادةاللغة

اللغةدراسةفيينحصراللغويةللدراسةوالوحيدالأساسى

إمكانيةإلىالانتباهلفتوقد.ولذاتهبذاتهقائمكواقع

اعتبارفيمكن.واحدةزاويةمنأكثرمن،اللغةإلىالنظر

أما.الأساسيةوظيفتهاحيثمنوتواصلتعبيروسيلةاللغة

كمحتوىإليها،النظرفيمكنوجودها،شروطحيثمن

اعتبارهافيمكنالذاتىنظامهاحيثمنأما.ثقافيتاريخي

.الإشاراتمنتنظجما

سوسيرميز.للغوياتالخارجيوالبعدالداخليالبعد

فالبعد.للغوياتالخارجيوالبعدالداخليالبعدبين

يرتبطحينفي.للغةالذاتىالنظامعلىيحتويالداخلي

وبأدبهوبحضارتهبهاالمنتفعالشعببتاريخالخارجيالبعد

به.الخاصةالسياسيةالجغرافيةوبالأبعاد

سوسيرينتقد.عفيةالووالدراسةالتاريخيةالدراسة

البعدبين،التحليلىنهجهاوفيخلطها،فيالمقارنةقواعد

رأيه،في،اللغةأنذلك،اللغويالتنظيموبينللغةالتاريخي

تاريخىوتطور،جهةمنبذاتهقائمواقعلحظةكلفيهي

بينالتمييزهذهوالحالةالطبيعيفمن.أخرىجهةمن

ويبدو.التنظيمهذاتاريخوبينالحالياللغويالتنظيم

خطوةالوصفيةوالدراسةالتاريخيةالدراسةبينالتمييز

إليه.دعاالذياللغويالمشروعفيأساسية

فاللغة.والكلاماللغةبينسوسيريميز.والكلاماللغة

ممارسةوضعتهجماعيكنزهيأوجماعيعمل،رأيهفي

مجموعةهىأويستعملونهالذينالأفرادذهنفيالكلام

من،فاللغة.المتكلمينذهنفيالخزنةودلالاتهاالكلمات

موجودوتنظيموأجتماعيةنفسيةحقيقةالمنظار،هذا

المجتمع.أفرأدمنفردكلدماغفي،بالقوة

الذيالمحسوسالعملالوا!!فيفهو،الكلامأما

اللغةعنويختلفومحدد.معينظرففيالفردبهينشط

الذهن.فيعنهمستقلةبصورةالقائمة

يعرف.المفارقةأوالمغايرةالإشاراتمنتنظيماللغة

المفارقة.أوالمغايرةالإشاراتمنتنظيمبأنهااللغةسوسير

الاتية:المفاهيمالتعريفهذاويتضمن

منمنظمكلهياللغةأنأيكتنظيماللغةمفهوم

يعملكونهحيثمنإلادراستهيمكنلاالعناصر

كمجموعة.

منالمتكوناللغويالتنظيمعنصرأوالإشارةمفهوم

التنظجممنالدلاليةقيمتهاالإشارةوتستمد،ومدلولدال

اصطلاحيةطبيعةذاتالإشارةوأنبينها.يجمعالذي

وخطية.

البحثبأسلوبيقترنعمليمفهوموهوالتغايرمفهوم

مناللغويةالوحدةفصليمكنناأساسهعلىإذ،اللغوي

منيتميز،الكلاميفالعنصر.الكلامىالسياقخلال

معها.وتعارضهالعناصربقيةعنتغايرهخلال

الدالطبيعةأنإلىسوسيريشير.للغةالخطيالسياق

واحدبعدوفقيقاسمعينمدىضمنينطويلذاسمعية

سياقفيتتلاحقاللغةعناصرأنذلك.الخطيالبعدهو

التلاحقيةالطيعةعنوينجم.كلاميةسلسلةوتكونخطي

فىكبيرحدإلىيؤثرالعناصرترتيبأنهذهالخطية

تكادالعناصرهذهبينالقائمةالعلاقاتأنذلكعملها.

موقعية.علاقاتكلهاتكون

بينسوسيرميز.الركنىوالخطالاستبداليالخط

العلاقات:اللغويةالعناصربينالقائمةالعلاقاتمننوعين

والعلاقات،الترتيبيةالعلاقاتيسميهاكانالتيالاستبدالية

ترتيبتشابهعبرالاستبداليةالعلاقاتتظهر.الركنية

في(.العمودي)المحورللغةالامشبداليالمحورفيالوحدات

المحورفيالعناصرتجاورعبرالركنيةالعلاقاتتظهرحين

اللأفقى(.)المحورالركني

الداخلي،نظامهاحيثمناللغةتبدوالسيميولوجيا.

تنظجماتمعتندرجوهي.الإشاراتمنمستقلكتنظيم

سميماضمن،معينةإشاراتعلىأيضا،تقومأخرى

جزءسوسيريراهاكمافاللغويات،السيميولوجيةبالدراسة

درأسةبالبحثيتناولالذيالسيميولوجياعلممن

.الإشاراتعلىالقائمةالتنطمات

البنيوية.،علم،اللغة:أيضاانظر

القرنفيعالقهنديوكاتبطبيبسوشروط

الطبالعريقالكلاسيكيالكتابآلف.الميلاديالخامس

اللغةإلىكتاباتهترجمت.للعلاجقديمةطريقةوهو،الدائم

ترجمتبعدوفيما،الميلاديالثامنالقرننهايةقبلالعربية

الذيالجراحىأسلوبهوأضفى،والألمانيةاللاتينيةإلىكتبه

علىالختلفةالجراحةالاتمنالة001منأكثريصف

بالغة.أهميةأعماله

الدوارةالسوطيات

وحيدةالكائناتمننوع

مكانكلفيتشاهدالخلية

المياهوبحيراتالمحيطاتمن

تؤلف.والبركالعذبة

منجزءاالدوارةالسوطيات

المعروفةالمائيةالكائناتكتلة

الدوارةالسوطياتان!:.المائيةبالعوالق
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ضوءإلىالدوأرةالسوطياتبعضوتحتاج.المائيةالعوالق

الاخروبعضهاللنمو،العضويةغيرالغذائيةوالموادالشمس

.الأخرىالدقيقةوالعضوياتوالجراثيمالبكتيريايبتلع

بارزة،طويلةوهىال!اطالدوارةالسوطياتتمتلك

السوطياتبعضوتنتج.السباحةمنتمكنهاكالشعر

وبعضهاالأحيمائى،التفسفريدعىكيميائياضوءاالدوارة

تكثروحينماالمحار.وتسميمالسمكقتلويمكنهسام

المدبذلكمنتجةالماءلونتغييريمكنها،الدوارةالسوطيات

الأحمر.

الأحمر.اللد:أيضاانو

سكانهاعددويبلغمدنها،وأكبرفيجىعاصمةسوفا

جزيرة008منأكثرمنفيجيوتتكون.نسمة806.71

الساح!!فىسوفامدينةشتقع.الهادئالمحيطجنوبفى

جزرمجموعةأكبروهىليفو،لفيتيالشرقىالجنوبي

التجاريوالمركزالرئيسىالبحريالميناءسوفاوتعتبر.فيجى

لبلتشحنالمدينةهذهفىالسفنترسوحيث،لفيجي

فيهاترسوكما.ألاستوائيةوالفاكهة،المجففالهندجوز

السكر،سوفافيالمصانعوتكرر.السياحسفنأيضا

وينتصب،والصابونوالملابسالهندجوزوتصئزيت

توجدكما.بالمدينةالنباتيةالحديقةداخلفيجيمتحف

أيضا.سوفافيالهادئالمحيطجنوبجامعة

ثقافيةحركةأعضاءعدىيطدقاسمالسوفسطافدون

القرنمناضانىاالمصففىالإغريقيةالمدنفىوجدت

قواعديدرسونرحالونأساتذةوهم.الميلادقبلالرابع

الأنظمةظلفىمهماكانالذيالخطابةوفن،اللغة

يكونواولمأثينا.فيسائدةكانتالتيالقديمةالديمقراطية

والطبيعة،الكونبمسألةالمتعلقةالفلسفيةبالأفكارمهتمين

الأخلاقيةالمبادئينتقدونكانوا،ذلكخلافعلىبل

تحقيقفيتكمنالفضيلةأنويعتقدون.والأديانالمتوارثة

العالم.هذافىمانجاح

طبيعةمنليسالقانونأنالسوفسطائيونيعتقد

الأشخاصإنقالوا:ولهذا.محضعرفهوبلالأشياء،

يألديهمليسالقوانينمنللتملصتكفيلدرجةالأذكياء

بأنهسقراطأفلاطونووصف.بهللتقيدأخلاقىالتزام

غامضةكانتأفكارهملأنالسوفسطائيينعارض

النظامتدمرأنيمكنتعاليمهمأنوخاصة،ومتناقضة

الاجتماعي.

،وجورجياس،بروتاغوراسالسوفسطائيينأشهرمن

الأعرافاتباعيجببأنهبروتاغوراساعتقد.وأنتيفون

واشتهر.المجتمعتماسكعلىللمحافظةالقديمةوالطقوس

أنتيفون،أما.فكرياالمحرضةالشكوكيةبأفكارهجورجياس

الفطريوالسعيالمدنيالقانونبينالفرقعلىركزفقد

نأيعتقدوكان،الحياةملذاتعلىللحصولللإنسان

طريقعنشخصيةمنافعتحقيقيستطيعونماأجاغاالناس

ماإذأالفطريةلنزواتهموفقاوالعملاغانودباالتلاعب

العواقب.منالإفلاتاستطاعوا

نيثا.(م.ق604-694ليحوا)كليسلمحوسو

هماوالاخران.الإغريقالمأساةكتابمنثلاثةأبرز

سوفوكليصكان.يوربيدسوتلاه،الثلاثةأولإيسخيلوس

الثلاثياتتقديمفضلالذيإيسخيلوسخلافعلى

حيثمنمترابطةمسرحياتثلاثمن)مجموعة

.المفردةالمسرحياتفضلحيث(،الموضوع

إنسانحولسوفوكليسمسرحياتموضوعيدور

،المسرحياتتلكمعظموفيالقدر.معصراعفىقوي

ولاالجوقةتقرهلاالسلوكمننمطاالإنسانهذايختار

فىالسلوكهذاويتسبب،الأخرىالثانويةالشخصيات

ذلكأنإلا،موتهإلىيؤديوقد،الإنسانذلكمعاناة

عنسوفوكليسيكتبلم.وإنسانيةنبلاأكثريجعله

السائدةالأعرافانتقادخلالهامنيمكنعاديةشخصيات

.يوربيدسفعلكما

الفنيةالناحيةمنسوفوكليسمسرحياتتعتبر

إيسخيلوسمسرحياتمناكتمالأأكثروالدرامية

القولإلىالإغريقيالفيلسوفبأرسطوحدامماويوربيدس،

تكونأنيجبكماشخصياتهعرضسوفوكليسإن

ثالثاممثلاسوفوكليسأضاف.نموذجيةمسرحياتهواعتبر

عشر،بخمسةالجوقةأفرادعددوحدد،المسرحىللعمل

منمسرحياتهتخلوولا.المرسومةالخلفياتواستخدم

سبعالزمنلناحفظوقد.التشويقوعنصرالذكيةالحبكة

كتبهامسرحيةوعشرينمائةأصلمنكاملةمسرحيات

تراشينيات،نساء،أنتيجون،أجاكس:وهيسوفوكليس

فيأوديبفيلوكتيتيس،إلكترا؟،أوديبالملك

اسمهالهمسرحيةمنجزءعلىعثركما،كولونس

.أم709عامالمتعقبون

أثينا.قربكولونسبلدةفيسوفوكليسولد

فيعديدةجوائزحازالمأسماويةمسرحياتهوبفضل

بلادهومثلأثينيا،جنرالأعمل.مسرحيةمسابقات

وأدى.الأخرىالدولإلىالوفودمنكثيرفيعضوا

فىوهووكتبأثينا.فيالدينيةألمجالاتفينشطادورا

أوديبوهيمسرحياتهأعظممنواحدةالتس!نسن

كولونس.في

.الأدب،اليونانى،المسرحية،أنتيجون:أيضاانظر
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المجموعاتعرفت.المجلستعنيروسيةكلمةالسو!ديت

أولوأسس)المجا!(.السوفييتاتباسمالروسيةالثورية

مجالسوشكلتام،509عامالعماليةالثورةإبانمجلس

سنةمارسفيالقيصرسقوطبعدروسياأنحاءكافةفي

وفلاحينعمالأالصوفييتاتوضمت.أم719

الاشتراكيةالخطةلدعمالناستحشدوكانت،وعسكريين

روسية.حكومةلإقامة

على(لينين)أتباعالشيوعيونسميطرام719عامفي

باسمام229عاممنروسياوعرفت،السوفييتاتمجالس

الاشتراكية.السوفييتيةالجمهورياتاتحاد

البحريةوقواتهاالدولةجيشعرفأم469عامومنذ

تفككوقد.السوفييتيةوالبحريةالسوفييتيالجيشباسم

.أم199عامفيمستقلةدولإلىالسوفييتيالاتحاد

وشراءبيعفيهايتمسوقالماليةالأوراقسوق

تصدرهاالتيوالاستثماراتوالأوراقوالسنداتالأسهم

تنقسم.البورصةأيضاوتسمى.الحكوماتأوالشركات

إلىالسوقهذهفيتداولهايتمالتيالماليةالأوراق

منجزءملكيةحقلمالكهاتعطيصكوك:مجموعتين

وأأسهماالأوراقهذهوتسمىفيها،اسمتثمرالتىالشركة

تلكوتسمىمالكهاأوحاملهاإقراضتظهرأوصكوكا،

سوقفىبالسنداتالمتعاملونولمجخذ.سنداتالصكوك

وصناعوالوكلاءكالسماسرةمختلفةأسماءالماليةالأوراق

والحكوماتالشركاتلصالحهؤلاءويتعامل.السوق

والأفراد.والمؤ!سسات

يتمثلمهمااقتصادئادوراالماليةالأوراقبورصةتؤدي

الشركاتإلىواستثمارأتهمالأفرادمدخراتتحويلفي

اللازمالتمويلتجمعالاستثماراتوهذه،والحكومات

اسملعإنتاجمنالحكومةأوالأعمالمشاريعلتمكن

الأوراقأسواقتزودكماالأفراد،يحتاجهاالتيوالخدمات

التومبععلىتساعدهاالتيبالخدماتالشركاتالمالية

واأسهملماصدارالتوسعتمويلويتم.ذلكتريدعندما

السنداتوتعتبر.الماليةالأوراقأسواقفيتباعسندات

وغالبا.الماليةالأوراقلمموقفييباعإصدارأكبرالحكومية

المذهبة.بالسنداتالسنداتهذهتوصفما

الملكيةحقوقأوالأسهمتشكل.الماليةالأوراقأنواع

تصدرهاوالأسهم.السوقفيتداولهيتمماغالبية

والمساهمون،مساهمينمالكوهاويسمىالشركات

إدارتها.طريقةعلىتأثيرولهمالشركةملاكهممجتمعين

أعضاءاختيارعلىالتصويتفىقانونىبحقويتمتعون

بورصةبعد،العالمفيالماليةالأوراقأسواقكبرىوثانية،المتحدةالولاياتفيالماليةللأوراقسوقأكبرنيويوركفيالماليةالأوراقبورصة

ممشيت()وولالمالشارعوتسمى.الماليةوالمؤسسات،والسماسرةالمقاصةوأسواقالمصار!حولهالشأتأم!27عامتأسيسهاومندطوكيو.

عنوالها.هوذلكلأن
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سوقفيالتعاملأغلب

)البورصة(الماليةالأوراق

الآنأصبحوليغشراءم!

يتمكادانبعدهاتفيأ

ال!حورة،وفي.مباشرة

تبم!طأحديطهر

يتالعلندنديالسمسرة

شاشةعلىالأدممعار

يستعملتمالحاسو!،

ليسحلالحاسوبمفايح

الصمقات.

أ!ذيناالأعضاءيعينواأنكذلكولهمالإدارةمجلس

الشركةتحققوعندما.عليهمالتصويتذلكبعديجرى

المبلغوهذا.المساهم!تعلىمنهاشيئاتوزعفإنهاأرباحا

سنةمنالموزعةالأرباحاوتختلف.موزعةأرباحايسمى

الإدارةمجلمم!أعضاءيقررأ!ذياالقدرحعسبلأخرى

علىتوزيعهمنبدلأالشركةلصالحبهالاحتفاظ

وللتوسئأأرباحهاببعضالشركةوتحتفظ.المساهإت

يستفيدوقد.جديدةمنتجاتتطويرأبحاثلتمويل

يشترونهلماخاصاخصماالشركةتمنحهمعندماالمساهمون

.خدماتأوسلعمنمنها

السنداتهذهتمثل.المذهبةالحكوميةالسندات

ويطلقثابتةفوائدعنهاتدفعأموالمنالحكومةماتقترضه

طويلفذهبىقراصطلا!الحكومىالقرضعلىأحيانا

وقدسنة،51بعد(تسديده)أيبهالمطالبةيمكنالأجل

بينهتتراوحمددعلىيسددالأجلمتوسصأقرضايكون

خمسخلاليسددالأجلقصيرقرضايكونوقدسنة،أوه

ويتم.القرضمدةطوالمشوياوتدفعثابتةوالفائدة،مشوات

المشحآتأوالمحليةالحكوماتيدعلىأخرىمشداتإصدار

ويطلق،خاصةأمحكوميةأكانتسواءالكبيرةالاقتصادية

مختلفة.اصطلاحاتالسنداتهذهعلى

تحديدفيوالطلبالعرضيتحكم.السوقفيالمتاجرة

الماليةالأوراقسوقفيالمعروضةوالسنداتالأسعهمأسعار

المنافسةظلفيتعملأحرىسوقأيفيالحالهوكما

ماشركةسنداتأوأ!مهمعلىالطلبيكونفعندما.الحرة

ترتفعأسعارهاشإنالسنداتأوالأسهمتلكعرضمنأكبر

عنالمعروضةالص!ضكتزدادعندماالعكسويحدث

بشكلالاعتماديتمالأسعار.فتنخفضالمطلوبةالصكوك

وبيعشراءعملياتتنفيذسرعةفيالحاسوبعلىمتزايد

سرعةعلىأيضاالحاسوبا!شخدامساعدكماالأسهما.ا

صكوكأسعارتنخفضفعندما.للأحداثأسسوقاا!شجابة

أصحاببعضفإنمنهاالمعروضزيادةبسببماشركة

قيمةانخفاضمنالخوفيعتريهماربماالصكوكهذه

ببيعالإسراعالمتبقونالأسهمحملةحاولوربما.أسهمهم

يجعلمماأكثر،بالهبوطسعرهايبدأأنقب!!أسهمهم

خفضفيالشائعاتتتسببوقدأكثر.تنخفضالأسعار

وسنداتأسهمتتأثرقدكما،والسنداتالأسهمأسعار

أخرىشركةوسنداتأسهمأسعارلانحفاضماشركة

فىحقيقيةتغييراتحدوثهوالسببيكونأنمنلدلآ

ماشمركةأسهمانخفاضلجعللامما،المعنيةالشركةقيمة

الشركة.أهميةانخفاضعلىدليلا

تستخدم.الماليةالأوراقسوقفىالمتداولةالكلمات

خاصة،بمدلولاتالماليةالأوراقسوتفيالعاديةالكلمات

للدلالةكلهاتستخدموثابتوصلبقويكلماتفمثلا

وناعموخاملأسهلوكلماتال!سعار.ارتفاععلى

وتستعملالاسعار.انخفاضعلىللدلالةتستعملومستو

فيالمستثمرينأنوأععلىللدلالةالأخرىالك!ماتبعض

الذيالمستثمرعلىللدلالةالدبكلمةفتستعمل،السوق

عندماباعهماشراءأملعلىالأسعارترتفععندمايبيع

سوقبأنهأحياناالسوقيوصفولذلكالأسعار.تنخفض

فيالأسعارانخفاضعندأرباحاالدببةيحققعندماالدببة

الذيالمستثمرلوصفالثوركلمةوتستخدم.السوق

الأسعارترتفععندمايبيعهاأنأملعلىماليةأوراقايشتري

الأسعارترتفععندماثيرانسوقبأنهالسوقويوصف

أرباحا.الثيرانويحقق
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يساهمالذيالمستثمرلوصفالوعلكلمةوتستخدم

تطرحعندماأسهمهاسعريرتفعأنأملعلى،شركةفي

ويحققبسرعةأسهمهفيبيعمرةلأولالسوقفىللتداول

أرباحا.

الأسهمأسعارتتغيرقد.الماليةالأوراقسوقمؤشر

بعضأسعارتتغيرقدكماتتغير،لاوقدواخريومبين

حركةأنإلا.ثابتةأخرىأسهمأسعاروتبقىالأسهم

تزدادفعندمابمللمستثمرينمهممؤشرعامةبصفةالسوق

يشترونفإنهمماليةأوراقسوقفيالمستثمرينثقة

ذإ،صحيحوالعكسالأسعارترتفعوبالتاليالأسهم

وتقاس.السوقفيالثقةتقلعندماالأسعارتنخفض

مجموعةأسعارمتوسطوالمؤضبا!لؤلثر،يرفبماالأسعار

مؤشربحسابتقومماليةسوقوكل.الماليةالأوراقمن

صمتريت()الوولالمالشارعففي.الأقلعلىواحد

جونزداومعدلنيويوركفيالماليةالأوراقسوقيستخدم

الولاياتفيالماليةالأوراقأسواقفيمؤشرأشهروهو

مؤشراتأغلبفيالحالهووكما.الأمريكيةالمتحدة

للأوضاعمقياسايعتبرجونزداومؤشرفإنالماليةالأسوا!تى

الماليةالأوراقسوقوفي.المتحدةالولاياتفىالاقتصادية

وفيسنج،هاجبمؤشريعرفمايستخدمكونجهونجفي

لمعدلنيكايمؤشريستخدمالماليةللأوراقطوكيومسوق

يستخدمالماليةللأورأقالدوليةلندنبورصةوفيالأسعار

تايمز.فيننشيالمؤشر

قبولهاشمالتيالشركاتتعرف.المسجلةالشركات

المسجلة.بالشركاتالماليةللأوراقسوقأيفيللتداول

الواجبالشروطالدولمنالعديدفيالقوانينوتحدد

تتداولالتىالشركاتضمنلتسجيلهاالشركةفيتوافرها

الماليةالأوراقأسواقوفى.الماليةالأوراقسوقفيأسهمها

تحتوالصغيرةالجديدةالشركاتتقبلوأيرلندابريطانيافى

هذهوعلى.المسجلةغيرالشركاتسوقمايسمى

هناكدولةكلوفيالمعايير.بنفصأيضاتلتزمأنالشركات

والإشرافالماليةالأوراقأسوافبتنطممعنيةحكوميةجهة

التيالشركاتفىتوافرهاالواجبالشروطووضععليها

.السوقفيالماليةأوراقهاتداولفىترغب

الأورأقسوقتعتبر.الماليةالأوراقأسواقتاريخ

أوروبيةماليةأوراقسوقأولببلجيكاأنتوربفيالمالية

سوقفإنبريطانياوفي.أم531عامنشاطهابدأتحيث

مأ773عاملندنسماسرةكونهاالتيالماليةللأوراقلندن

الباكر،الصباحفيالعملتبدأكونهاإلىجزئيانجاحهاويعودنشاطا،أكثرهاومنالعالمفيالماليةالأوراقأسواقأكبرالماليةللأوراقطوكيوسوق

يسعكستأثراالعالميةلالأحداثبتأثرهاطوكيوفىالماليةالأوراقسوقاتصفتوقدىبعد.تفئفيماالتيالعالميةالأسواقبقيةعلىأسارهاتؤثروربما

حاد.وبشكلبسرعةأسارهاعلى
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كانالتاريخذلكوقبل.الماليةللأوراقسوقأولتعتبر

يبحثأنلندنفيأجمةالماالأوراقفيالتعامليريدمنعلى

عادةيبحثونكانواوقديريد.مابتنفيذيقومسمسارعن

.بكثرةيرتادونهاهؤلاءلأنن!االمقاهىفيالسماسرةعن

فىشجرةتحتيجتمعونالسماسرةكاننيويوركوفى

أنشأواالاجتماعاتتلكوفىمشريت()الوولالمالشارع

.ام297عامالماليةللأوراقنيويوركسوق

للأوراقمشهورةأسواقاهناكفإنالحالىالوقتوفى

وبويس!ببلجيكا،وبروكس!!بهولنداأمستردامفىالمالية

كونج،وهونجبألمانيا،وفرانكفورت،بالأرجنتينأيريس

ومدريدبماليزيالامبوركوالارإفريقيابجنوبوجوهانسبرج

سيتىومكسيكوبأستراليا،وسيدنىوملبورنبأسبانيا

وريوديبفرنسا،وباريسبإيطاليا،وميلانو،بالمكسيك

وسنغافورةالجنوبيةبكورياوسيؤول،بالبرازيلجانيرو

ووالنجتودبكنداوتورونتو.باليالانوطوكيوبتايوانوتايبيه

بسويسرا.وزيوريخبنيوزيلندا

المولعوعةفيصلةذاتمقالات

المالشاراسسنداالمصرفيالاستثمار

الائتماىالا!شتمارشر!صةالأسهمواالسمداتالماليالتأمين

الأسعاراعلىاسصارسنالقاصةسوقمعدلجولز،داو

المجموعةانظر:.المشتركةالأوروبيةالسوق

لأوروبية.ا

وأالبضائغ،توزيغأوبيعتعنىالسوداءالسوق

المقررةالحصصأوللأسعار،الأعلىالحدبمخالفةالعملة

كلويصبح.الحكومةتحددهاالتيالأولوياتأووالتموين

العملةأو،التموينفيالتىالبضائعيبيعأويشتريمن

منأعلىبحدأوقانونيةغيرقنواتطريقعنالمحددة

اسموداء.السوقفيمتعاملاالمحددةالأسعار

وهمسرا.السوداءالسوقفييتاجرونالذينيعمل

البضائعتنتجأنتستطيعلاالتيالأقطارفىنجاحاالأكثر

،الطوارئحالاتوفى.الناساحتياجاتلمقابلةفيةال!ط

لكىالتموينأنظمةالحكوماتمعظمتضع،الحربمثل

ثم.قانونيةبأسعارعادلنصيبعلىشخصكليحصل

الذينللأشخاصالبضائعتباعحيثالسوداءالسوقتظهر

السل!منمزيدعلىللحصوليدفعونمايهمهملا

أرباحاالسوداءالسوقفىالمتعاملونويحقق.للترف

.الأحيانأغلبفىضخمة

التعاملويتم،قانونيغيرالسوداءالسوقفيالتعاملإن

باهظهةبأسعارالغبراءالسوقفيالبضائعمننفسهالنوعفي

واسسوق.القانونحسبالامريدبرونفيهالمتعاملينلكن

غيربطرقنادرةسلعأوبضائعوشراءبيعهىالغبراء

اسموقمنللقانونمخالفةأقلوهيأخلاقيةغيرأومألوفة

اء.لسودا

الاستهلاكية.الموادتحصيصأيضئا:انظر

ماركت.السوبرانظر:.المركزيةالسوق

وتنشئ.الأمبيناقتصادياتحادالمشئركةالسوق

ولحفز،سياسيةلأسبابالغالبفيالمشتركةالأسواقاالأم

رؤوسانتقالوتسهيلالعملفرصوزيادة،أصناعىاأضموا

والخدماتالسلعمنمزيدولتوفيربينها،أعمالواالأموال

بينالتجارةالأسواقهذهمثلتشجعكما.للمستهلك

العوائقومعالجةالجمركيةالرسوممنبالإعفاءالأعضاءالدول

عملكيفيةعنالمعلوماتمنوللمزيد.الأخرىالتجارية

الأوروبي.الاتحادانظر:،المشتركةالسوق

الذي)الكوميكون(الاقتصاديالتعاونمجلسأما

السوفييتيالاتحادعضويتهفيوشملأم949عامتأك!س!

)سابقا(وتشيكوسلوفاكياوبولنداوبلغاريا()السابق

الاقتصاديةبالتنميةالاهتمامإلىهدففقدوالمجرورومانيا

وشكلتأم.199عامحلفقدعضاء،الأالدولفى

منظومةالمستقلةالسابقالسوفييتىالاتحادجمهوريات

اتحادوهي،ام399عامالمستقلةا!دولاكومنولث

الأوروبى.بالاتحادشبيهاقتصمادي

الحواجزبعضتلغىالدولمنمجموعاتوهناك

مشتركةأسواقاتعتبرلاأنهاإلاتماماتزيلهاأوبينهاالتجارية

مختلفةتجاريةسياسةتتبععضودولةكللأننظراحقيقية

والعمالالأموالرؤوسأنكماالأعضاء،غيرالدولمع

وتتضمنالأعضاء.الدولبينبحريةتنتقللاوغيرهما

من:كلاالاتفاقياتأوألمجموعاتهذه

.أم649عامتأسعست،المشتركةالعربيةالسوق

وسورياوموريتانياوليبياوالأردنوالعراقمصر:عضاءوالأ

واليمن.

عامفيتأسستآسيا،شرقيجنوبشعوبرابطة

والفليبينوماليزياوإندونيسيابرونايالأعضاء:.م6791

جنوبشعوبرابطةانظر:.وفيتناموتايلاندوسنغافورة

سيا.آشرقي

الأسلراليالاقتصاديوالتقاربالتجارةاتفاقية

أستراليا:العضوان.ام839عامبدأت،النيوزيلندي

.ونيوزيلندا

عامتأسست،المشتركةالكاريبيةوالسوقالمجموعة

الذيالكاريبيالحرةالتجارةاتحادعنعوضاأم739

وجزروباربوداأنتجواالأعضاء:.أم659عامتأسس
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وغاياناوجريناداودومينيكاوبليزوباربادوسالبهاما

وسانتونيفيسكيتسوسانتومونتسيراتوجامايكا

وتوباجو.وترينيدادوالجرينادينفينستوسانتلومحيا

.أم499عامتأسست،الأوروبيةالاقتصاديةالمنطقة

وألمانياوفرنساوفنلنداوالدنماركوبلجيكاالنمساالأعضاء:

وليختنشتاينوإيطالياوأيرلنداوأيسلنداواليونان

والسويدوأسبانياوالبرتغالوالنرويجوهولنداولوكسمبرج

.المتحدةوالمملكة

.ام069عامتأسر،الأوروبيالحرةالتجارةاتحاد

وسويسرا.والنرويجآيسلندا:الأعضاء

السوقأيضاوتسمى.الأوروبيةالاقلصاديةالجماعة

الأوروبية.المجموعةمنجزءوهيالمشتركةالأوروبية

وأيرلنداوألمانياأسبانياوالاعضاء:أم579عامتأسست

واليونانوهولنداولوكسمبرجوفرنساوالدنماركوإيطاليا

.والبرتغالوبريطانياوبلجيعا

.أم959عامتأسس.الأوروبيالحرةالتجارةاتحاد

والنمساوالنرويجوسويسراوالسويدأيسلنداالأعضاء

الأوروبي.الحرةالتجارةاتحادانظر:وفنلندا.

عامتأسست.الوسطىأمريكالدولالمشتركةالسوق

وجواتيمالاوكوستاريكاإلسلفادورالأعضاء:.م0691

.وهندوراسونيكاراجوا

عامتأسست.اللاتينيةأمريكالدولالتكاملرابطة

والإكوادوروأروجوايالأرجنتينالأعضاء:.ام089

والمكسيكوبيرووتشيليوبوليفياوباراجواي،والبرازيل

وفنزويلا.وكولومبيا

الموادكلفيللتعاملمنظمةسوقا!ص!ق

.كبيرةبكمياتتنتجالتيالغذائيةالسلعوكلتقريباالخام

وأموافقةورلبنتحقيقعمومامقاصةكلمةوتعنى

،الخاموالموادالسلعوشراءبيعتجارةوفي.تسويةأوتعديل

جزءمنالتخلصبهدفمخفضةبأسعارخاصابيعاتعنى

عليهايكونالتيالبضائعأوالقديمةالبضائعمنكبير

كلمةتعنيالمصرفيةالأعمالوفيبطيئا.أوقليلاالطلب

له،المستحقةالتحصيلأوراقبتقديمالمصرفقياممقاصة

غرفةإلىوغيرها،والحوالاتوالكمبيالاتكالشيكات

ضفةوفي.عليهالمستحقةبالأوراقومبادلتهاالمحليةالمقاصة

والمبالغللتحصيلالقابلةالمبالغبينمقاصةتجريالمقاصة

الديونوتسويةتبادلايضاتعنيكما.الدفعالمستحقة

السبعوتجارالسماسرةبينتجريكالتي،الماليةوالالتزامات

.الأخرىوالشركاتالطرانشركاتومكاتب

إدارةمجالسأيضاالمقاصةسوقعلىويطلق

وتشترىتباعالسلعوهذه.السلعأسواقأو،التجارة

منوليس.الغالبفىالبائعأوالمشترييراهاأندون

مادية.بطريقةذاتهاالبضائعتقايضأنالمألوف

تباعالتيالخامالموادأي،الأوليةالسلعقائمةوتشمل

والكاكاو،،والماشمية،اللحوم:المقاصةسوقفيوتشترى

فولوزيت،والمطاطوالجلود،،والحبوب،والقطن،والبن

والذهب،،النحاس:فتشملالمعادنأماوالسكر.الصويا،

الأسواقهذهمثلوتوجدوالقصدير.،والرصاص،والفضة

مثلمهمةأسواقتوجدلندنوفي.العالمبقاعشتىفي

،والمطاط،والنفط،والمعادنوالفراء،الذهبمقاصةسوق

أضخمشيكاغوبمدينةالتجارةإدارةمجلسويعد.والشاي

أستراليامنكلفيوتوجد.العالمفينوعهمنسوق

،واللحوم،للصوفمهمةمقاصةأسواقونيوزيلندا

والقصدير،للمطاطمقاصةأسواقماليزياوفي.والفاكهة

وسريلانكاالهندأما.للفلفلمقاصةسوقسنغافورةوفي

والشايللقطنمقاصةأسواقبهافتوجدوبنغلادش

.والجوت

أسواقفينجدهمالأشخاصمنثلاثةأنواعهناك

وأوالمستخدم،لبئبضاعتهيأتيالسلعةفمنتج؟المقاصة

المضاربأوالمستثمروهناك.البضائعلشراءيأتيالمستهلك

ويتحركامتلاكها.قطينويأندونالسلعيبتاعالذي

ليحققوالمشتريالبائعبينالمقاصةسوقفيالمستثمرهذا

أرباحه.

التجارةإدارةمجلس

سوقأكبريعدبتنيكاغو

فعلى.العالمفيمقاصة

السماسرةيقومساحته

ذاتالعقودوبيعبشراء

والآجلالفوريالتسليم

والقمح،،الشاميةللدرة

.الأخرىوالمنتجات
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الأولى:المقاصةأسواقفىللبيعوسيلتانوتوجد

الآجلة.السوقوالثانيةالفوريةالسوقاسمها

للتسليمالمتوافرةالسلعفىتتعامل.الفوريةالسوق

هىالمبيعةللسلعةالنقديةأيةالحاالقيمةوتكون.الفوري

غيرالسوقالسوقهذهمثلوتسمى.الفوريالسعر

التعاقدية.

التعاقديةالسوقكذدكوتسمى.الاجلالبيعسوق

المشتريويقوم.التجاريةالعملياتمعظمفيهاوتجري

يتفقبسعرماسلعةمنمعلومةكميةشراءعلىبالتعاقد

ستةالعقدبميحددهتاربآجلفىلتسلمالطرفانعليه

المستهلك،أوا!سشخدمهوالمشتريكانوإذامثلا.أشهر

كانإذأمالمعرفةالضمانتعطيههذهالشراءطريقةفإن

ألابمأمالصفقةعقدبعدتذلذبقدأصلبضائعالفوريالسعر

يستفيدكمامحدد.بسعراشترىقدلأنهيخسر،لنوبذا

البضاعةسعرانخفضأنحدثإذامقدمايبيعالذيالمنتج

علىوالمشتريالبائعيعملوعندماأضعاقد.امدةخلال

تذبذبإلىتعودالتىالماليةمخاطرالخسارةمنالإقلال

باسميعرفبماالحالةهذهفىيقومانفإنهماالأسعار،

تحارةمنالكبيرالاخرالقسمأما.التعويضيةالصفقة

التجارية.المف!اربةفيسمىالآجلةالصفقات

علىآجلاتسلمسلعشراءأوبيع.التجاريةالمضاربة

سعارالأتقلبجراءصمكاسبعلىالحصولأمل

قدبماأضكهنايحاوأ!نلمضاربيناهؤلاءومثلمستقبلا.

يشترودفهماأ!ذااغادمة،االشهورفيالأسعارإليهتصل

المضاربعليوئطلق،أخقديراتاهذهضوءفيويبيعون

اسمالاسعارارتفاعفيآملاالآجلةالصفقاتيبرمالذي

لبضائعآجلةبعقوديبيعالذيالمضاربأما.الأجلالطويل

الأسعارأنيعتقدوهو،الأجلالقصيرفيسمىيمتلكهالا

أخرىمرةالموادنفسلشراءسيقوموعندها،ستنخفض

العمليتين.كلتافيكبيرةأرباحابذلكمحققاأقلبسعر

الدببة،اسمالطريقةبهذهيبيعونالذينالتجارعلىويطلق

علىيشترونالذينأماالأسعار.هبوطعلىالمضاربونأي

علىالمضاربودأي،الثيرانفيسمونالأسععارارتفاعأمل

الأسعار.علىالمفاربونانظر:الاسعار.صعود

المالرأسفيهايكونالمشاركةمننوعوالمضاربة

وتسمىآخر،جانبمنوالعملجانبمنأساسياعنصرا

قدرايقتطعالمالصاحبلأنقراضا،أومقارضةكذلك

سميوقد،المضاربوهوالعاملإلىويسلمهمالهمن

التجارةقاصدافيهاويسعىالأرضفىيضربلأنهبذلك

الاشتراكعلىعقدبأنهاالفقهاءعرفهاوقد.المالوتنمية

فيهوالعملطرفمنالمالرأسيكونأنعلىالربحفي

كماالمالرأسصاحبيتعددوقدالآخر،الطرفمن

أيضاوهي.المقاصةسوقفىالحالهوكماأحاملايتعدد

أوردولقدالنمبرالضرر.بينالدائرةالماليةالعقودمن

الأرضفييضرددنوآخرون):تعالطأدلهقولالفقهاء

ليس):تعالىوقوله.2.:المزمل!اللهفضلمنيبتغون

وقوله.891:البقرة!ربكممنفضلاتبتغواأنجناحعليكم

وابتخواالأرضفيفانتشرواالصلاةقضيتفإذا):تعالى

تتناولال!صيمةالاياتهذهكل.أ.:الجمعة!اللهفضلمن

أركانهاومن.بالمضاربةالمالفىالعملوإطلاقهابشمولها

رأسصاحبيكونأنشروطهاومن،أغبولواالإيجاب

لأنوذلك،للوكالةأهلاوالمضاربللتوكيلأهلاالمال

فيهالعملفيالمالرأسصاحبعنوكيلالمضارب

مننوعانوهناك.شريكهمعشريك!!!!عليهوأم!ت

هىالمطلقةفالمضاربة،مقيدةوإمامطلقةإمافهىالمضاربة

بزمانماقيدتفهيالمقيدةالمضاربةأمابقيد،تقيدلمالتي

بالمضاربةالمضاربيقيدكأن،التجارةمننوعأومكانأو

فيالمضاربةأو،المالتسلمهوقتمنالزمنمنمعينةلمدة

فيالحالهوكمامحددةسلعفيالمضاربةأومامكان

التجارية.المضاربة

وصل.الخامالموادفيللاتجارالدوليةالاتفاقيات

منللحدمحاولةفياتفاقياتإلىوالمنتجونالمستهلكون

فقد.الخامالموادأسعارفيالحادوالانخفاضالصعود

سلعة18تدخلأنام779عامالمتحدةاالأأوصت

سعرينالاتفاقياتهذهوتضع.الاتفاقياتهذهضمن

يسمىوالاخرالأدنىالحديسمىسعر؟الواحدةأ!لسلعة

الحدمنأقلالسلعةسعرانخفضفإذا.السقفسعر

السلعةمنكبيرةكمياتبشراءمختصةلجنةتقوم،الأدنى

ارتفعتوإذا.فيهالمرغوبالمستوىإلىالأسعارلتوقف!

للبئ!الخزنةالسلعتطرح،السقفسعرمنأعلىالأسعار

الاتفاقياتهذهتحظلملكنالأمععار.تنخفضوعندها

المستهلكينأوالمنتجينبعضإنإذ،المطلوببالنجاح

حالاتوفي،الاتفاقياتالتوقئكلىيرفضونقدالرئيسيين

.الاتفاقياتأحكامتنفيذالمستهلكأوالمنتجيرفضأخرى

التأرجحلكئجماحتستخدمأخرىطريقةهناك

حصصتحديدطريقعنذلكويتمالأسعار،فيالبالغ

نأالمنتجينأحدرفضوتصديرها.وإذاالخامالموادلإنتاج

يقوضأنشأنهمنذأسكفإنعليها،المتفقبالحصةيلتزم

الفشل.إلىويؤولالنظامكل

سياسيزعيمام(.079-1091)سوكارلو

الاستقلالنحوالإندونيسىالشعبكفاحقادإندونيسي

إندونيسيارئيسمنصبيشغلوظل،الهولنديالحكمعن

.أم679عامحتىام459عاممنالفترةخلال
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مدينةفيسوكارنوولد

وكانجاوه،شعرقيبليتر

بإحدىمدرسايعملوالده

والدتهأما،بجاوهالمدارس

بالينز،مدينةفينشأتفقد

الصغرمنذوالدهفيهوغرس

تزوج.الغربيالتعليمنمط

منغنيةبأرملةأم229عام

إنجيتتسمىجاوه
سوكارلو

تكمرهوكانت،جرنشيه

.أخرياتنساءبعدةبعدهامنوتزوجسنا،

غربيباندونجفيالفنىالمعهدمنسوكارنوتخرج

عامالمدنيةالهندسةفيدرجةعلىوحصل،جاوهجزيرة

معماريامهندمئاقصيرةلفترةعملهبعدولكنهأم،269

وأشعل،القوميةالأنشطةإلىوتحولمهنتهعنتخلى

ماوسرعان،القوميةالحركةالحماسيةبخطبهسوكارنو

ما929عاموفي.واسعنطاقعلىإليهالأنظارجذب

عامين،لمدةوسجنهباعتقالهالهولنديةالحكومةقامت

بالحزبام319عامسراحهإطلاقبعدوالتحق

له،رئيساأصبحثمبارتندو،باسميعرفالذيالإندونيسي

نأإلىإندونيسياامشقلالنحوجاهداالعملفيأستمروقد

المنفىإلىوارسل،ام339عامأخرىمرةعليهالقبضتم

شرقيالصغرىسونداجزرإحدىوهيفلورزفي

عاماليابانيونقامالثانيةالعالميةالحربوخلالإندونيسيا.

سرأحوأطلقوا،الهولنديةالهندجزربغزوام429

مناليابانىالاحتلالفترةخلالقامالذيسوكارنو

بالتعاونالإندونيسيينالمجاهدينمعأم459إلىأم429

فيألقاهاالتيخطبتهفىسوكارنووأدخلاليارانيين.جمع

الخمسةالمبادئمفهومام459عامينايرأول

فيللدولةفلسفةبعدأصئفيماالذي)البانتشاسيلا(

.الاستقلالعلىالحصول

فياليابانيوناستسلمام459عامأغسطس41في

معسوكارنوقرأأم459أغسطس!17وفى،الحرب

لاستقلالالتاريخيالإعلانحتامحمدنضالهرفيق

إندونيسيالجمهوريةرئيساسوكارنووأصبحإندونيسيا،

عشرينعلىتزيدلمدةالمنصبهذايشغلوظلالجديدة

عاما.

فىحكمهمنالأولىالأردغالسنواتسوكارنووقضى

استعادةيريدونكانواالذينالهولنديينمعالصراع

القبضألقواولذلك،السابقةمستعمراتهمعلىسيوتهم

بنكاجزيرةإلىونفوهمالوطنيينزملائهبعضمععليه

الهولنديونوافقوأخيرا،سومطرةعنالنائيةالجزرإحدى

إلىسوكارنووعادإندونيسيا،استقلالعلىأم949عام

لإندونيسيا.رئيسامنصبهمهاملاستئنافجاكرتا

لإندونيسياالأوحدالزعيمسوكارنوظل.الاستقلال

!اريين:تح!!نواجهالفترةتلكوخلالام،659عامص

البلادعمتالتيالإداريةوالفو!ىالفقرمشكلةحلالأول

علىموزعةبلاداويقوديوحد،أنوالثانى،الحرببسبب

منفصلة،جماعة025نحويسكنهاالجزر،منآلافعدة

الختلفة،وتقاليدهاوعاداتها،وثقافتها،لغتها،جماعةولكل

.التحدياتتلكمواجهةفينسبيانجاحاحققوقد

نظامتطبيقحكمهفترةخلالسوكارنوحاول

خلا4وأنشأ،ينجحلمولكنهإندونيسيا،فىديمقراطي

اسمعليهأطلقماأم959عامإلىأم569عاممنالفترة

تناقشالديمقراطيةهذهوبمقتضىالموجهةالديمقراطية

تحدحتىالمطروحةالقضايالماندونيسياالختلفةالجماعات

.الأخرىالجماعاتكلتقبلهأنيمكنحلا

التوازنعلىالمحافظةلسوكارنوسياسيإنجازأهمكان

القواتبينخاصةوبصفةالختلفة،القويةالجماعاتبين

جماعةأيتستطعفلم.والمسلمين،والشيوعيين،المسلحة

منالستينياتخلالولكنالبلاد،أمورعلىالسيطرةمنهم

عزلإلىسوكارنولممياساتأدتالميلاديالعشرينالقرن

ظهورإلىأدىممالها،المجاورةالبلادعنإندونيسيا

ماليزيا.معخاصةوبصفةالعداوات

وضباطالشيوعيينالجيشضباطمنمجموعةقا!ط

باغتيالام659سبتمبرمنالثلاثينليلةفىالجويةالقوات

السلطة،علىوالاستيلاءالجيشجنرالاتكبارمنستة

منسوهارتواللواءبقيادةجاكرتافيالجيشقواتوتمكنت

مأ669عاممارسفيسوكارنوواضطرالتمرد!ذاقف

بحظرقامالذيسوهارتوإلىسلطاتهبعضعنالتنازلإلى

رئيسبمنصبيسوكارنوواحتفظ،الشيوعيالحزبنشاط

علىمميطرسوهارتوولكنالوزراء،ورئيسالجمهورية

عاممارسوفي،متزايدةبصورةإندونيسيافيالحكومة

إلىالرئاسةعنالتنازلإلىأخيراسوكارنواضطرأم679

سوهارتو.الجنرال

يستطعولمبوجور،فييعيشأنحارنوسوحاول

وافتهحتىهناكأقامحيثجاكرتاإلىبعدفيمافانتقل

الجماهيرفاحتشدتمعهمتعاطفاالشعبوبقي،المنية

جثمانه.لتشييعجنازتهفىالغفيرة

عدةبعدتوارىلمموكارنواسمأنمنالرغموعلى

الرسميةالجهاتوكانت،السلطةعنإقصائهمنسنوات

سمعتهوفاتهبعداستعادقدأنهإلااسمهذكرتتحاشى

أمرتام789عامففيقومئا،بطلأبوصفهالطيبة

لسوكارنو.فخمةمقبرةببناءالحكومة
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!طنهاعددلبوليفيا.الرسميةالعاصمةسوورده

بهاالحكوميةالمكاتبكلتقعلاولكن.نسمة149/97

لابازمدينةفىتقعوإنما-أمحليااالمحكمةمكاتببامشثناء-

لبوليفيا.الفعليةالعاصمةتعتبرالتي

فيبوليفياوسطجنوبفىسوكريهوتممدينة

بارتفاعالأنديزبجبالالم!يم()المجالريلكوردييرا

تقريبا.م7282/

وقد،الجنوبيةأمريكامدنأقدممنسوكريهومدينة

فمازالت.سابقةكمستعمرةمظاهرهامنبكثيراحتفظت

أيامفيكانتكماالأبيضباللونتتميزالمباني

لمدينةالرئيسىالميدانوتمثى.الأسبانيةالإمبراطورية

كاتدرائيةمنهاالأثريةاالتاريخيةالمبانىمنكثيرسوكريه

وقصرالميلاديعضرالسابعالقرنفيبنيتمزخرفة

وثيقةأم825عامفيهوقعتالذيالتشريعىالمجلس

جامعةسوكريهفىتقعوكذلك.الأمةاستقلالإعلان

،ام462عامتأسستالتيأكسافيرفرنسيسالقديس

منالغريالنصففىالجامعاتأقدممنواحدةوهي

إلى-سوكريهالعاصمةاقتصادويعتمد.الأرضيةالكرة

منوكثيربها.المحيطةالمنطقةفىالزراعةعلى-كبيرحد

أصجتعاالتىالمصافيأوالقريبةالمزارعفىيعملونسكانها

يعملواجقولياتوا،ا!واكهامثلالزراعيةالمنتجاتوتجمع

مثلصناعاتفيأوالح!صمةعندموظفينالسكانبقية

المستوطنونأسس.الإسمنتوتصنيعالنفطتكرير

يطلقونوكانواأم،538عامسوكريهمدينةالأممبان

إلىبعدفيمااس!هاتغيرثمكاركاساسمعليها

ذلك.بعدلابلاتاإلىثمكوكويزاكا

إلىنسبةسوكريهالمممعليهاأطلقأم826عاموفي

يدخوزيهأنطونيوالجنرالوهولبوليفيارئيسأول

أنتقلتوقد.ديخوزيهأنطونيو،سوكريهانظر:.سوكريه

عاملابازإلىسوكريهمنالحكوميةوالمكاتبالوزارات

تتمتعلابازكونإلىمنهجانبفييرجعوذلكأم898

البلاد.أنحاءمعأفضلمواصلاتبطرق

-)5917ديخوزيهأنطونيو،سوكريه

منوبوليفياالإكوادورحرربوليفيام(.جنرال083

منواحداوكانلبوليفيا،رئيسأولمنصبوتولىأ!مبانيا،

معركةفيبانتصارهوضعولقد،عصرهفيالجنرالاتأقدر

لأمريكاالأممبانيأطحكمنهايةأم482عامأياكوكو

اللاتينية.

سوكريهأصبحمستقلةدولةبوليفياأصبحتعندما

،كفاءةذاحاكماكانأم،826عاملهارئيسأول

يحوللكيأم،828عاممنصبهمنواستقال،ومقدرة

معصداقتهعارضواالذينالبيروفيينمعحربنشوبدون

،أم083عامسوكريهاغتيلوقدبوليفار.ديسيمون

تمجيدامدنهاأهممنواحدةعلىاسمهبوليفياوأطلقت

.لذكراه

الجيشإلىوانضمبفنزويلا،كامانافىسوكريهولد

صديقاوكان.عمرهمنعشرةالخامسةفيوهو،الثوري

تحريرإلىبوليفارسعىوعندمابوليفار.لسيمونوفياوقائدا

عامفيبتشنشافيالنصريحرزسوكريهكانال!كوأدور،

فيسوكريهاتبعهاالتىالسياسةوأسهمتأم،822

عليهيطلقالذيبيرومنالعلويبالجزءأياكوكوأنتصار

بوأيفيا.الان

.(لكبرىاسونداحزر)ونيسياندإ:نظرا0سولاويسى

ديكسودتبحيرة.بحيرة،الكبرىليكسولت

وهى.المتحدةبالولاياتيوتاغربىتمشمالالكبرى

أنهاالعلماءويعتقد،العالمفىالطبيعةعجائبمنواحدة

فيموجودةكانت،المياهمتجددةبحيرةمنجزءأكانت

بحيرةمنأكبروكانت،مضتعصورمنذ،المنطقةتلك

الجيولوجيونكانالتي،البحيرةتلكجفتوقد.هورون

بحيراتإلىوانقسمتتدريجيا،،بونفيليسمونها

.الكبرىليكسولتبحيرةأكبرها،صغيرة

منالمسحوبةالمياهوكميةالمطر،بكميةالمنطقةتأثرت

تزيدالشتاء،وفى.الريفيالمستخدمةالفرعيةالأنهار

تبخرعمليةبطءنتيجةعادةأكبربشكلالبحيرةمساحة

البحيرةمساحةاتسعت،الثمانينياتمنتصفوفى.المياه

مساحتهامتوسطكانفقدأحجامهاأكبربلغتحتى

08دهاعرضوأكبركمأ03بطول2كم03062حوالط

جديدضخنظامتشغيلبدأأم،869سنةوفيكم.

.البحيرةداخلفيهوالتحكمالماء،مستوىمنللإقلال

بيضاءشواطئها.المحيطاتسملوحةأكترالكبرىليكسولتبحيرة

.الأخرىوالمعادنالملوحةس!بةارتفاعبسببأماك!فى



257جورجلسيرا،سولتى

الكبرىليكسولتا!حيرة

لوقأم(،)283أقدام012.4:لارتفاعا

اللحرسطحمسئوى

(ام.43)قدما44:عمقأقصى

لحديديةلسك3+الطرق

مائيةطيورمحملة!!

المالعالسطح

البحيرةمنالماءتنقلمضخاتثلاثمنالنظامويتكون

منها.الغربفيتقعطبيعيةخزاناتإلى

فهيذلكومع،العذبالماءمنبقنواتالبحيرةتتغذى

،تصرفلاالبحيرةمياهأنذلك،المحيطاتمنملوحةأكثر

كلالبحيرةمنو!خذ.الملحوراءهامخلفةتجفولكنها

وتبلغ.العاديالملحمنمتريطن000.018حواليعام

.%5حواليالبحيرةمنالجنوبيالنصففيالملحنسبة

،%ا8حوالىعلىالشماليالنصفيحتويبينما

وهوجلوبرملحمنكمياتأيضاالبحيرةمنوتستخوج

والصناعة.الأدويةفىتستخدمكيميائيةمادة

تظهر،البحيرةفيالماءمستوىينخفضوعندما

وموادمعادنعدةمنترسباتبسبببيضاءشواطئ

،النورسأسرابمنلأعدادأراضيالجزروتخلف.أخرى

فيالأبقارقطعانربيتوقد.البجعةوطائروالإوز،،والبط

علىأيضاويعي!ق.البحيرةفيجزيرةأكبر،أنتيلوبجزيرة

أسماكتوجدولا.البريالجاموسمنقطيعأنتيلوبجزيرة

الصغيرالروبيانمننوععلىتحتويالمياهولكنالبحيرةفي

المالح.

الهادئالمحيطلجنوبالحديديةالسكةخطيعبر

مرتةةطريقفىكم48مسافةكتوفلوسينفيالبحيرة

طريقاكتملوقد.ولوسينأوجدينمدينتيبينويصل

خشبيةحواملمحلليحلأم959سنةكتوفلوسين

.ام409سنةبنيت

ولايةعاصمةديكسودتمدينة.ملىدئةليك،سولت

369.915سكانهاعدديبلغمدنها.وأكبرالأمريكيةيوتا

الضواحيسكانعددمعسكانهاوعدد،نسمة

الكيميائيات:الرئيسيةصناعاتهامن.نسمة1).227.72

والنفطالمعادنومنتجاتالغذائيةوالمنتجاتوالإلكترونيات

للثقافةالرئيسيةالمراكزأحدالمديخةهذهوتعدوالحديد.

الروكى.جبالفيوالمواصلاتوالصناعةوالمال

منالحدمحادثاتانظر:.محادثات،سولت

الاستراتيجية.الأسلحة

منبالقربجزيرتانهماسولتىجزرصر.سولثي،

أيرلندا.لجمهوريةالجنوبيالركنفيوكسفوردساحل

كيلمورقريةمنكم6بعدعلىالكبرىسولتىتوجد

اليابسة.علىوالواقعةالأسماكبصيدالمشهورةكوي

الصغرىسولتيتقعللطيور.ملجأالانالجزيرةهذهوتعتبر

.سكانبهمالايوجدوالجزيرتاناليابسةمنكم3بعدعلى

قائدام(.799-191)2جورجالسيرسولتي،

إبرازهمنشهرتهنالاوبرا.وقائدسسيمفونيةأوركسترا

خاصوبشكل،الرومانسيةالموسيقيةالقطعمعاني

وأوبرأماهلر،وجوستافبروكنر،أنطونسيمفونية

فاجنر.ريتشارد

الأوبرادارفيوعملبالمجر.بودابعستفىسولتيولد

العالميةالحرببدأتأنإلىام039عاممنبودابعستفي

الحربانتهتأنوإلىالعامذلكومنذ.ام939فيالثانية

بعدوعملسويسرا.فييعيعشسولتيكانام،459في

وذلكالبافاريةالرسميةللأوبراموسيقيامديراألمانيافيذلك

لأوبراموسيقياقائداعملكما.ام529إلى4691من

ذلكوفي.ام619عامإلىأم529عاممنفرانكفورت

قائدالممولتيأصبح،العام

كوفنتلفرقةموسيقئا

واحتفظلندنفيجاردن

عامحتىالمنصببذلك

سولتيوأصبح.أم719

موسيقياقائداام969عام

السيمفونية.شيكاغولفرقة

ام،199عاموتقاعد

قائدايكونأنقبلولكنه

سوليجورجال!يرا!فونيةللفرقةشرفئا

هواإيدأويومينج

---؟---!لت،سودبحبر 3-----ا-----

و؟مماأ

الرنيسيه!الخارطةمنطنه،؟

نعفادا%يوتا

شماألعرناس!حسس!ورء-5؟ممؤأ9\!بم!!)مم

7!سأ-!اولأسبرومو1!ر!ص+؟ملأغالة

.هـ!،)!اتمفيوى!!بحير،-أؤلماأ.جهامدلعه ء!رسالوطنيه

شول!ه

.لليك!وراوجدء.

!ا!ءلم!لم33*رزجزير*كريمونئته؟رووف"ركا*."
جملد-

،حم!-لأ3؟4،قثمك!سح!-عا-ص

صمجرلنك!بما7أكأانتهي!وت؟م-ح!9لأوطن!ن!الو

لرلأ.برسبعر

آلكبرىحمثاس!س/لم!ابولعيم!

ددد45لملأمم!صص-

حم!!رر--،كاس6

يوتانتسف!لىجرأسسسيمتشوساعابه

الوطنيةوساتشغابة6ص!ه!الوطنيه

ميل0306



لكسندرأ،ينتسينلزسو825

لقببريطانياملكةالثانيةإليزابيثالملكةمنحتهنفسها.

.ام729عامبريطانيامواطناوأصبحأم719عامفارس

عاممناللندنيةفيلهارمونيكلفرقةفنيامديراعملثما

.ام839عامإلىأم979

روائي.(-م191)8ألكسندر،سولزينتسين

.أم079عامللادابنوبلجائزةمنحروسي

فىسولزينتسينإيسافيشآلكسندرولد

السوفييتىالجيشفي!نواتأرلخدم.كسلوفودسك

بجريمةاتهمأم459عامفى.الثانيةالعالميةالحربأثناء

عليهأغبضاوتم،الجيشفىيعملمايزالوكانسياممية

الإلزامىالعملمعسكراتفيسنواتثمانىوقضى

المنفى.فيلمشواتوثلاث

السحنعنتحاربهسوشيختسينرواياتعكعست

إيفانحياةفييومذاترواياتهوتحمل.والحرب

(ام)669الأولىالدائرةأم(؟)629دينيسوفتش

السجن.عنخلفيات

فيأم()669السرطانجناحروايتهأحداثتجري

رموزاوالمستشفىالسجنيستخدموهو.مستشفى

بينالواضحالتباين-مسرحئا-الكاتبصور،للمجتمع

ابطالجسدوقد.المؤلمالسياسيوالواقعالثوريةالمثاليات

.والمعاناةالطغيانعلىالكرامةانتصاررواياته

أيضاسولزينتسينكتب

بعنوانتاريخيةرواية

مأ419أغسطس

الأيامتصفأم(719)

العالميةالحربمنال!ولى

.مأ!41الأولى

الستينياتفترةوطوال

اتهصت،السبعينياتوبداية

السوفييتيةالحكومة

سولزينتسينألكسندرسمعةبتشويهسولزينتسين

كتاباته.فيبلاده

فينشرهبعدالكاتبعلىهجومهاالح!صمةوكثفت

كولاقأرخبيلالثلاثةمجلداتهمنالأولالمجلدباريس

حولدراسةوالكتالبأم(،)739أمأ-189569

منالثانيالمجلدونشر.السوفييتالسجناءمسسكرنظام

عامالثالثوالمجلدأم()759عامغولاقأرخبيل

ألغققدام749عامفيالحكومةوكانتأم(.)76!

لفترةسويسرافيعاشحيثالبلاد،عنونفتهمواطنته

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيامشقرثم،عامينمنتقرب

الاتحادفيالأخيرةسنواتهوصفوقد.أم76!عام

والعجلالسنديانالذاتيةسيرتهفى)سابقا(السوفييتي

السوفييتيةالحكومةردت،ام099عاموفيام(.)759

فيليعي!،ام499عاموعاد،.واعتبارهموأطنتهللكاتب

وفاته.حتىروسيا

أم(.439-481)9جونالسير،سولمان

جائزةيمولصندوقاأنشأالمولد،بريطاني،معماريمهندس

الأستراليالمعهديمنحهاالتيسولمانجونميدالية

.الممتازةللمبانىتصميملأحسنالمعماريينللمهندسين

لمنحاللازمةالأموالبتقديمأسرتهتكفلت،وفاتهوبعد

تعلقزيتيةصورةأوزشيةلوحةأحسنعنسنويةجائزة

.الجدرانعلى

الفنودرس،بلندنجرينيتمقفيسولمانجونوأ!د

البريطانيين.المعماريينللمهندسينالملكىبالمعهدالمعماري

هناكقامحيثلندنفيمعماريامهندساالعمليةحياتهبدأ

ال!ضائ!م!.منالعديدبتصميم

عدداوصممأسترالياإلىأم885عامسولمانهاجر

للنقاهةواكرتوماسمستشفىبينهاومن،المهمةالمبانيمن

مدينتىفيالمشتركةالاقتصاديةالجمعيةومباني،بسيدني

المالية.للأوراقسيدنيسوقمبحىوكذلك،وبرزبينملبورن

لمحالقاءأم129وأم887بينماالفترةخلالسولمانقام

وتولى،سيدنيبجامعةالمعماريالفنعنمحاضرات

خلالالفيدراليللرأسمالالاستشاريةأ!لجنةارئيسمنصب

.ام249وام219عامي!صانبرامدينةتخطط

لإنجلترا،الجنوبىالساحلمنبعدعدىتقعقناةسولئ!

عنوايتجزيرةمنالغربيالشماليالجانبتفصل

كيلومتراتوثمانيةثلاثةبينيتراوحالقناةوعرضهامبشاير.

ممرإلىالغربفيالنيدلزمنوتمتد.كم42حواليوطولها

ويارماوثكاوسمدنوتضم.الشرقفىساوثامبتونميناء

هامبشاير.فيوليمنجتون،وايتجزيرةفي

.جزيرة،وايتهامبشاير؟:أيضانظرا

الأنفذاالفأريشبهنادرحيوانالفأريالسولئودون

فيعفرالأالرأسذوالفأريالسولنودونولعيق.الطويل

ويعيمش.هاييتيفيالبنيالفأريالسولنودونولعيشكوبا.

جذوعفيالنهارأثناءوينام.الغاباتمناطقفيعموماالحيوان

وينب!.فقطالليلأثناءالطعامعنويبحث،المجوفةالأشعجار

واحدكيلوجرامحواليويزن.الطعامعنبحئاالطويلةبمخالبه

كثيرالمتصلبذيلهذلكفيبماسم06طولإلىوينمو

طويلخرطوموله.سم25إلىطولهيصلالذيالحراشف

.سامولعابهخشن،قصيروشعربارز



925آيلاندزسولومون

"،ئغبهم

حيوانوهو.الطو!لالأنف!داالفأريشبهالنادرالفأريالسولنودون

النهار.أثناءمخبئهمنيخرجماولادراجبان

بورنيووالفلبينجزربينسودوبحريقعدحر.ا!ه!ولو،

لممولوببحرويحيطمندورو.بحراسمأيضاعليهيطلقا

الجنوبمنوبورنيو،الشرقىالشمالمنفيزايانجزر

المضايقوتربط.الشرقيالجنوبمنسولووجزر،الغربى

عمقمعدل.الهادئوالمحيطالصينجنوبببحرسولوبحر

منبالقربعمقهويزيد،م4.4ء.إلىيصلالبحرمذا

.م048.4عنلمينداناوالغربيالساحل

الفلبين.انظر:،موقعهعنالمعلوماتمنلمزيد

جنوبيفيجزرمنمكونةدودةأدلالدرسولومون

وغوادالكنال،تشويزولهيجزرهاوأكبر،الهادئالمحيط

وتضم.إيزأبيلوسانتا،كريستوبالوسانونيوجورجيا،وماليتا

كروز.سانتاوجزرورينيلبيلوناالعديدةالأخرىجزرها

تسمىجزرسلسلةمنجزءاالدولةجزرأكبرتشكل

السلسلةفيالجزركلليعستولكن.سليمانجزرايضا

الجزرمنوقليلوبوكابوجنفيل،فهناك،الدولةإلىتنتمي

منجزءاتعدوكلهاالسلسةمنالشمالىالجزءفيالصغيرة

.الجديدةغينيابابوا

فيكمأو006مسافةعلىأيلاندزسولومونوتقع

2.كم82)698أراضيهاومساحة.أسترالياشرقشمال

المحيطمن2كم006).00مسافةعلىالدولةوتمتد

نسمة.000،093حوالىأيلاندزسولومونفيويعي!

مأ398عاممنأيلاندزلمسولومونبريطانياحكمت

هيوالعاصمةأستقلالها.الجزرنالتثمام789وإلى

أكبرفيهاوتوجد.غوادالكنالجزيرةفىالواقعةهونيارا

حواليسكانهاوعددأيلاندز،سولومونسكانمنجالية

هىالبلادلعملةالأساسيةوالوحدة.نسمة03!...

اللهحفظهوالوطنيالبلادوشعارأيلاندزسولوموندولار

أيلاندز.سولومونبلادنا

وعضوبرلمانيةديمقراطيةأيلاندزسولومون.الحكومة

ويرأس.الأمكومنولثانظر:.الأمكومنولثفى

للحزبزعيمايكونالذيالوزراءرئيسالحكومة

ومجلس.البرلمانفىالمقاعدأكثريةصاحبالسياسي

فيالوزراءرئيسيساعدعضوا51منالمكونالوزراء

الوزراء،مجلسأعضاءالوزراءرئيسويعين.الحكمإدارة

البلاد.قوانينعضوا38منالمكونالبرلمانويضع

أربعمدتهالدوراتالبرلمانأعضاءالشعبوينتخب

فيالبريطانيةالملكةيمثلعامحاكموهناكسنوات

أيلاندز.سولومون

إدارية،مناطقثمانيإلىأيلاندزسولومونوتنقسم

طريقعنهونياراوتحكم.هونياراومدينةمديرياتسبع

المدينة.مجلس

داكنواناسأيلاندزسولومونسكانغالبية.السكان

قرىفيمنهم%09نحوويعيشالميلانيزيينيسمونأ!بشرةا

وذلكركائزفوقمساكنهمالناسمنعديدويبني.ريفية

الرئيسية:الطعامأنواعوتضم.البرودةمعتدلةلإبقائها

،الحلوةالبطاطاالهند،جوزالخنزير،لحم،السمك،الدجاج

تشبهأكثرأوواحدةساقله،مدارينباتوهو،القلقاس

للأكل.وصالحةالجذور

الرسميةاللغةهيالإنجليزيةاللغةأنمنالرغموعلى

الميلانيزيون.يتحدثهالغة09فهناكأيلاندز،لسولومون

وهىالمبسطةالهجيناللغةأيضاالجزرسكانويتحدث

أيلاندزسولومون

قرطنيةاحدصممةأإ البحرسطعمستوىفو!لارلالاع

دوللة

!يني!بابوااءالأشهحط

ألجدلثورةمونسولو

3ندزبلاا

كأدلي(الحي!ا

لحموكأ!ا

نيوريلندأ

ادوليةالحدودفىمرحعالس!تالخريطههذه

؟ى؟ير؟يرصي!اير*أؤنتؤليم7-.--ص-ئأ-دالجيلوال!ص

حزيرءتغ!ويخكح!.

لعأ!+كسا!نيو!إلزالدلسا.صجزيرة

أيلانرز؟!يا!ج!حوثمهولومورز

*ء3؟أوجزيرءماليتا!جررساننا

نيوجورجيانلوابهاذيلأالأ-الأ

يرالممموحؤ

.،أ،اجمو!لكئناد-سء--*!ايرلمئ!لأأمأ،ا!ئئيزس*لاسا-لا.س-.*+أسى!نلذو".جريرح

م!،ول!2"م(42؟71

إجبريوهق5!لو!ا

بحرسبرثوهونبهيوثاجز2أهرلنيلحبماجزيرةولوبواحزيرةكل+

ل!؟اساصخريةلسلاسلفن!كرلوجزيرة

كلررزا.حم!-أ!دأ6

---3ءكا

ص-!7

لا،ص

كاع

!!

لأ

!!عكا،-ور-

!!

!
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سولومونفيصغيرةقرية

علىمبنيةمنارلهاأيلاندز،

المسكىليبقىالركائز

ومعظم.البرودةمعتدل

فىيعيشونالحزرسكان

والقرية،ريفيةقرى

تقعالشمالعلىالظاهرة

هونيارا،منبالقرب

فيالواقعةالبلادعاصمة

.غوادالكنالجريرة

علىتساعدهمالمبسطةالهجينالإنجليزيةأشكالمنشسكل

من8%و..الهجينالإبحليزيةانظر:.اللغةحواجزتخطي

وأكاثوليكإماالسكانوبقية.بروتستانتيونالسكان

حوألىالبلادفىولديهمالتقليديةألمحليةالمعتقداتلمجبعون

للتعليماوكليةتانويةمدرسة2و.ابتدائيةمدرسة035

إلىيذهبونالحزرأهلمن002حواليوهناك.العالى

وفيجي.الجديدةغينيابابوافيالجامعات

بفعلأجملادافىالرئيعسيةالجزرتكونت.السطح

ألاستوائية.اخباتاتاوتغطهاوجبليةوعرةوهى.البراكين

03بينوعرضهاكم91و.041بينالجزرطولويتراوح

ويصل.الجبالمنمركزيخطجزيرةولك!!.كم5و.

بحدةالأرضوتنحدر.أملأ002إلىالجبالبعضارتفاع

بالتدريجوتنحدرالجزيرةمنواحدجانبفيأ!حرنحو

الجزروبعض.ضيقساحليشريطنحوالآخرالجانبفى

شكلعلىمرجانيةصخور)سلسلةمرجانيةالنائية

(.دائري

إلى051منالجزرفيالمومنسوبوشفاوت

.م532و025بينالحرارةدرجةوتتراو!.سنوياسم005

السمكممطالبلادمنتجاتأهمالاقتصاد.

الهندجوزولبوالكاكاوالنخيلوزيتوالأخشاب

التيوالأخشابالأسماكمعظماليابانوتشتري.المجفف

والموادوالالاتالأغذيةالجزروتستوردالجزر.تصدرها

وماليزياواليابانوبريطانياأستراليامنوالنفطالمصنعة

.وسنغافورة

فيهاالطرقولكنللشحنجيدةخدماتالبلادوتملك

بأمشرالياأيلاندزسولومونالجويةالخطوطوتصل.قليلة

أسبوعية.صحيفةالحكومةوتنشر.المجاورةالأخرىوبالجزر

والإنجليزيةالإنجليزيةباللغتينالإذاعيةالبرامجوتذيع

الهجين.

تمأيلاندزسولومونأنالعلماءيعتقد.تاريجةفبدة

غينيامنأناسيدعلىمضىعام)00.6قبلإنشاؤها

هومندانادوألفاروالأسبانىالمكتشفأنويعتقدالحديدة

002ادوفيأمء68عامالجزرإلىيصلأوروبىلأر

وفي.هناكإلىألاوروبيينمنالقليلذهب،تلتالتىعام

الأوروبيوناستخدمأم119إلىام087عاممنالفترة

فىالمزارعفىللعملالجزرسكانمن00003نحو

وأستراليا.وكوينزلاندفيجى

وعوملوأبالقوةاستخدامهمتمالجزرسكانوبعض

الجزءعلىبالسيطرةبريطانياقامتلذلكونتيجة.بقسوة

مأ998عاموبحلول.ام398عامفيالجزرمنالأكبر

محمية.منجزءاالجزرجعلتقدبريطانياكانت

البلادفيالأخرىالجزروبعضغوادالكنالوكانت

عامىفىواليابانيينالحلفاءقواتبينالعنيفللقتالمسرحا

نالتوقد.الثانيةالعالميةالحربأثناءأم439و4291

.أم789يوليوفيبريطانيامنامشقلالهاأيلاندزسولومون

العالميةالحرب،جزيرة،غوادالكنالأيضا:انظر

هونيارا.بمالثانية

قاممشهورشخص.م(.ق955؟)963؟سولون

فىالحكماءالسبعةالرجالأحدبأنهويعرف.القوأنينبسن

.اليونان

البدايةفيواشتهر.نبيلةلعائلةأثينافىسولونولد

حثفيكبيرادوراقصائدهأدتوقدشاعرا.بوصفه

أيدتحتكانتالتيسلاميزجزيرةاستردادعلىالأثينيين

أرسلتالتىالقواتقيادةاعطي.طويلةلفترةأجنبية

وتم.سريعبشكلبإخضاعهاقاموقد.الجزيرةلامشرداد

إليهوأوكلت(الأول)الحاكمأرخوناذلكبعداختياره

القوانين.تغييرسلطة
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السياسيللتغييرماسةحاجةفيأثيناوكانت

يدفيمتمركزاالثروةمنالأكبرالقدروكان.الاقتصاديأ

اجبرواقدالمزارعونوكانالنفوذذويالمواطنينمنإملة

أنفسهممقدمينالمالاستدانةمقابلأراضيهمرهن.محلى

كليلغيقانوناسولونفأصدر.للدينضماناتأ%سرهم

وقامأرقاء.أصبحواالذينويحرر،والرهوناتالديونبرنلك

وكان.الخارجيةالتجارةسهلمما،الماليةالنظمبتعديلأيضا

الخارجيةأثيناتجارةفىسولونأدخلهالذيالوحيدالتعديل

.الحبوبتصديريمنعقانونإصدارامو

المواطنينتقسيم،الدستوريةسولونإصلاحاتأعادت

كلمنللمواطنينويسمح.للدخلوفقاطبقاتأربعإلى

وفيالتشريعيةالجمعيةفيأعضاءيصبحوابأنالطبقات

004منمجلساسولونأسسوقد.المدنيةالمحاكم

الأريوباغوسفيالسياسيةبالسلطاتليضطلعوا/شخص،

يستطيعالتىالشعبيةالمحاكبموأقام(القضائىالمجلس1

موظفىقراراتضدويستانفواإليهايحتكمواأنالمواطنون

بموجبهاالتيالقديمةالشروطعلىسولونأبقىوقد.الدولة

العلياالعامةالمناصبتوليالعلياالثلاثلللإقاتفقطيحق

أبقتوقد.الأرخونمنصببتوليطبقةلأعلىفقطويحق

ولكن-الأقليةحكمأي-الأوليغاركيةعلىالشروطهذه

طريقفيمؤكدةخطوةكانتسولونإصلاحات

الديمقراطية.

بالالتزاميعدونهالأثينيينجعلسولونإنقيلوقد

وعندما.ذللثبعدالبلادوترك.سنوات01لمدةبقوانينه

أهليةحرباتخوضالبلادوجدسنوات01بعدرجع

معارضتهوبعدالأمور.علىبيزيستراتوسسيطرماوسرعان

العامة.الحياةعنوابتعدسولونتقاعدبيزيستراتوس،

للبحرمدضلسودويمصب.مصب،سولوي

مياههوتفصللأسكتلندا.الغربيالساحلعلىالأيرلندي

بريطانيا.فيكمبرياعنأسكتلندافيوجالويدمفريز

أوسعفيوعرضهكم46حواليسولويمصبوطول

أنانمنهاأنهارعدةفيهوتصبكم،32حوالىمنهمنطقة

دمفريزمنهاشاطئهقربتقعالتيوالمدن.ودرونتواسك

يت.وكيركدبرأ

وحضىلى!ارسسوقيلعبةقي.سوب،

مستعملاواحدشخصاللعبةويؤدي.الأصلفرنسيةوهي

خشبياولوحا،اللعبكقطعرخاميةكراتأوأوتادا،

ال!صاتأووتصئالأوتاد.تجويفاتأوثقوبعليهخاصا

الحجر،أوالبلاستيكأو،العاجأو،الزجاجأوالعظممن

.التجويفاتأوالثقوبداخلالكراتأوالأوتادوتوضع

واحد.شخصيلعبهاخشبيلوحعلىلعبةالسوليتير

يكونأحدهمافيالسوليتير.لعبةمننوعانهناك

عداالقطعأوالكراتكلمناللوحإخلاءهوالهدف

شكلايكونأناللاعبيحاولالاخرالنوعوفي.واحدة

.الحروفمنحرفأيأومتعارضكشكلالقبمامن

المركزمناللعباللاعبيبدأالسوليتيرلعبةأنواعكلوفي

بالقفزالأخرىتتخطىالقطعةيجعلبأنالقطعويحرك

تمالتيالقطعةويبعد،خاليةفتحةفيلتستقرفوقها،

إماالقطعتحركأنويجبالداما.لعبةفيكماتخطيها

رأسيا.أوأفقيا

فرنسينبيلهواللعبةمخترعفإنالمتبعللتقليدووفقا

الفرنسيةالثورةخلالالسجنفيكانعندمااخترعها

وتعنياسموليتيراسمعليهاأطلقوقدأم(.-997أ)978

القرنأواخربريطانيااللعبةدخلت.الانفراديالحبس

البلادفيبسرعةبعدهاوانتشرتالميلاديعشرالثامن

)ذومثمنلوخيستخدمالفرنسيةاللعبةوفي.الأخرى

أما.القطعمننفسهوالعددثقبا37وعليه(أضلاعثمانية

ثقبا33بهمستديرلوحاستخدامفيهافيتم،الإنجليزيةاللعبة

القطع.مننفسهوالعدد

أيضاالصبرلعبةأشكالمنلشكلاسموالسوليتير

واحد.شخصيلعبهابالورقلعبةوهي

معماريمهندس(.-أم19)9باولوسوليري

عنبن!يتهاشتهرإيطاليا.مواليدمنللمدنومخطط

حمايةلأجلأنهيعتقدسوليريكان.البيئةعلىالمحافظة

مساحةأصغرفىالمدنتبنىأنيجب،الطبيعةمصادر

.الأرضمنممكنة

منالمدينةمركزيكونأنيجبسوليريلاراءووفقا

للزراعةتستخدممفتوحةأرضبهتحيطواحدمبنى

لفظوهوالبيئومعماريهالمدينةهذهمثلوسمى.والترويح

عاموفي.البيئةوعلممعماركلمتيدمجعنناشئ

والمسماةالأولىالتجريبيةمدينتهبناءلمموليريبدأأم079
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السطح!3لمجقةسكيةماطت

ضر-،..ثأ--7!!ع

وماءاس!صيةىماطة!!!!

سر3

فئ!ثيسجمج

!كاعىسىس

ص!ا!

أستديوهار

صساعيةممطقة

ستج!!*!ح!ا

عم!!ا!!،س!صية3--ماطقص-ء7

اصتودير!-رةرأسيةأ-علىمصممةالخرل!يةسوليريمدن

اضشع!!،أعلاهماقيسرأرمديةمحمعسوليريصمموقد.الأرض

يثأدالمجتمعع!أدويعتقدأريزولا،صحراءفىالألدسةمنقلة

للمساطتالسريعالممومنالميئةعلىللحعاظودلكالمجمعاتهذهمتل

الحضرية.

بالولاياتأريزونافيبريسكوتمدينةقربأركوساشى،

لكثافةأركوسانتيمدينةسوليريصمموقد.المتحدة

نسمة.0003قدرهاسكانية

وكما،أخرىمدنبيئاتبتصميمأيضاسوليريوقام

اعملاوأسس!تامرافهتكلفإن،أركوسانتىمدينةفي

وأصلنق!.عملاق:احدمبنىداخلت!صنوالصناعة

والإيابالذهاب!أيالتولمئنظامالمدنهذهتستخدم

وكذلك(قصيرةطرتعلىما،عربةفيواستمراربتردد

توفيرويتم.السياراتمنبدلأوذلك،المتحركةالممرات

والطاقةالنوويةالمفاعلاتطريقعنالمدنلتلكالطاقة

المدنلهذهسوليريتصميماتوتعك!ك!.الشمسية

بالتقنيةالقويواعتقادهالصرفالهندسيبالنمطاهتمامه

وال!لة.

الولاياتإلىوانتقلبإيطالياتورينفيسوليريولد

بتشييدهناكوقامأريزونا.فيواستقرأم479عامالمتحدة

بحضبتشييدأيضاوقام.الأرضتحتمدفوننصفهامباني

ثم،المطلوببالشكلللترابتشكيلةطريقعنالمباني

التراببازالةقامثم،الترابيالشكلىفوقالإسمنتصب

الداخلية.الفراغاتعنكاشفا

ملاكمأم(.189-)1858ل.جون،سوليفان

الوزنفيللملاكمةالعالمببطولةاحتفظمشهور،أمريكي

آخروكانأم298إلى1882منالمدةخلالالثقيل

يكعسبالعالمفيملاكم

الوزنفيالعالمبطلأغب

بدونيلاكموهوالثقيل

.قفازات

علىسوليفانحص!!

الوزنفيالعالمبطللقب

منافسهطرحعندماالثقيل

القاضيةبالضربةريانبادي

سوليفانلورانسجونلعدودافعم1882عامفي

ضدعرشهعنبنجاحذلك

عامكلرينوجيكام888عامميتشلتشارليمنافسيه

جولة75لمدةالأخيرهذامعالملاكمةوامشمرتام988

بدونفيهاالملاكمةتتمالعالمفىبطولةآخرأيفئاوكانت

.قفازات

لقواعدذلكبعدالملاكمةمبارياتك!طخضعت

قام.ملاكمةقفازاتارتداءتشترطالتيكوينزبري

جولاتهخلالالملاكمةقفازاتاستخدامبإشاعةسوليفان

عرشعلىمتربعاوظل.المتحدةالولاياتفيالامشعراضية

عامحتىالثقيلالوزنفيالملاكمةفيالعالمبطهولة

.ججيمسمنافسهأماماللقبخسرعندماأم298

منيالتىالوحيدةالؤيمةهيالمباراةهذهوكانت،كوربت

حياته.طوالبها

فىروكسبريفيسوليفانأ!رانسجونولد

.أم878عاممحترفاملاكمامهنتهوبدأماساشوسيتس

ام(.249-)1856هنريلويس،سوليفان

احتل،الأمريكيينالمعماربنالمهندسينأشهرمنواحد

وهنريرايتلويدفرانكبهاأشتهرالتينفسهانةالم!ظ

لجودةنتيجةسوليفانتأثيروظهر.ريتشاردسونهوسبون

عنالمبدعةكتاباتهمنوكذلكالمعماريةتصميماتهوإصالة

المعمارية.شسيكاغولمدرسةرائداوكان.المعماريةالنظرية

فيآخرمعماريمهندسأيمنأكثر،سوليفانقام

الرئيسيةالخطوطبجمع،الميلاديعشرالتاسعالقرن

والتغيرللطبيعةالشاملةالنظرياتمعوالهندسةللمعمار

مجردليسما،مبنىأبتكارأنسوليفانواعتبر.الاجتماعي

تطويرأوالعمليةللاحتياجاتوتلبيةتصميممش!طة

للإنسانية،نظرةعنتعبيررأيهفيهووإنما،إنشائيتصميم

والتصميمالزخرفةاستخدموقد.والمجتمع،وللطبيعة

لعبارتهوروجوردد،هذهفلسفتهعنللتعبيروالبناء،والمنافع

تعنيالوظيفةأنورأى،الوظيفةيتبعالشكلالمشهورة

إلىالوصولأوالعمليةللاحتياجاتإرضاءمجردمنأكثر

الناحيةمنعضوياالمبنىيكونأنيجبوإنما،منطقيبناء
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السحا!ناطحاتأوائلم!واحدةتتضمنسوليفانلويسأعمال

)الصورةميسوريبولايةأ!يصسانتبمديةوينرايتمبنىوهي

مكاتبمسانيو،مصارفعدةسوليفانأعمالآخرويتضمن(.أعلاه

فىللمزارعينالوطنىالبسكلينهاومنأمريكا،غربيوسطفيصغبهـة

5(.أدنا)الصورةمينيسوتابولايةأواشولامدينة

نظروجهةعنتعبيرايكونأنيجبأنهبمعنى،الوظيفية

والمجتمع.الطبيعةتجاهالمهندس!

عامماساشولحميتسبولايةبوسطنفيسوليفانولد

المعماريةأدلردانكماربشركةالتحقثمأم856

كاملاشريكاسنتينبعدوأصبح،أم987عامبشيكاغو

تجمعهماكانتوأدلرسوليفانأنويبدو.الشركةفيمعه

تصميمعنمسؤولاسوليفانفكان،مثاليةعملعلاقة

المشكلاتحلعلىيركزفكانأدلرأما،المبافط

مبنىويعتبر.الزبائنعلىوالحصول،الهندسية

(أم988-أم)886بشيكاغوالعامةالاجتماعات

عامفيأيضاصمموقد.لسوليفانأصيلتصميمأول

بولايةلويسسانتبمدينةوينرايتمبنىأم098

قوةعنبوضوحالمعبرةالمبانيأولمنيعدوهوميسوري

.السحابلناطحةالرأسيةالدفع

وانحسرت،أم598عاموأدلر!موليفانوانفصل

كبيرةبسرعةمعماريامهندسابوصفهسوليفانونجاحشمهرة

عدةعلىالحصولام009عامبعدفقطواستطاع

ولممطفيصغيرةومكاتبومبانمصارفلبناءمشاريع

المشاروإلاتلكحجمصغرمنالرغموعلىأمريكا.غربي

علىسوليفانابتكارأتوأرقىأجملمنتعتبرمبانيهاأن

.اللإطلاق

منكثيراسوليفانركز،الأخيرةسنواتهخلال

أحاديثكتابأشمهرهامنالتيالكتابةعلىمجهوده

الذاتيةالسيرةأم(،909-)1091الأطفالروضة

أم(.29)4مالفكرة

دانكمار.أدلر،أيضا:انظر

بإنجقرأ.الميدلاندزغربيفيحضريةمنطقةسوليهل

سكنيةمنطقةوهي.نسمة.001591سكانهاعدديبلغ

مدينةشرقيجنوبكمأ.بعدعلىتقع،جميلة

الصناعيةالم!تلكاتمنعددالمدينةوفي.برمنجهام

إلىيسافرونسكانهامنكثيراولكن.التجاريةوالمكاتب

مساحاتالمنطقةوتضم.للعملالمدنمنوكيرهابرمنجهام

والمعرضبرمنجهاممطاروأيضاالأخضرالحزاممنواسعة

المركزيمما.القومى

)الحهودالأولىالعالميةالحربانظر:.معركة،السوم

(.تاريخية)نبذةالدبابة(،الغربيةالجبهةفي

ودارتفرنسا.شمالىفييقعالسومنهردهر.،السوم

الأولىالعالميةالحربخلالكبرىمعاركضفافهعلى

-1)939الثانيةالعالميةوالحربأم(،191-189)4
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البلجي!جة،الفرنسيةالحدودالنهرهذايحاذيأم(.459

الإنجليزية.القناةفىليصب،كم225بطولوينساب

)ص!النهرينمابينبلادفىيقعقديمإقليمسومر

التىالعالمفىالأولىالحضارةموطنحاليا(العراتشرقي

عامحتىواستمرتوازدهرت.مق035.عامبدأت

بحضارةوامتزجتذلك،بعدذابتحيث..مق0002

اخترع.ألافموريينوحضارةالعريقةبابلإمبراطورية

أساسايتكونوكانالعالمفىللكتابةنظامأولالسومريون

مسماريةكتابةحروفإلىبعدهاتطوررموز،مجموعةمن

الش!ص!،مثلثةعلاماتمنم!صنةرموزفيهاامشخدمت

آسيا.غربىجنوبفىعديدةلغاتلكتابةواستخدمت

السهلفىالسومريةالحضارةنشأت.المعيشةأمحاط

وبنى.والفراتدجلةنهرايكونهالذيالخصيب

كما.اغخامةباومعابدهاقصورهاتميزتمدئاالسومريون

.الغزاةمنلحمايتهامدنهمحولأسوارابنوا

ودفع،الماشيةتربيةأوبالزراعةالسومري!تمعظمعمل

لريقنواتحفرإلىالسومريينالجافالمنطقةمناخ

والخضراواتوالتموروالقمحالشعيرويمثل،حقولهم

وكذلكوالحميرالأبقارربواكما.الرئيسيةالمحاصيل

صناعةفيصوفهااستخدمواالتيوالأغنام،الخراف

النسيج.

فىمنهصالكثيربرعمهرةوتجارحرفيونوالسومريون

!كأنمنالرغمعلىالأحجار،ونحتالمعادنأعمال

وكان.الخارخم!تستجلبكانتوالأحجارالمعادن

بعضصنعكما،جميلةملابسينسجونالنساجون

وكان.وايلأسلحةوالدروعوالخزفالمصوغاتالحرفيين

المجاورةالأقاليمإلىبضائعهميحملونالسومريونالتجار

وكانتبالزوأرقالنهريالطريقعلىأوالبرقيأطريقبا

العربيللخليجالمتاخمةالأراضىإلىتبحرالسومريةالسفن

.الأخرىالقيمةوالسلعالعاجلجلب

عامنحوالمسماريةالكتابةرموزالسومريوناخترع

حادةالةضغططريقعنالرموزصنعوتم.م،ق0003

هذهتتركثم،المبللالخزفيالطينمنألوأحفىالطرف

هذهمنالالافمئاتوبقيت.الشمسفيلتجفالأا!اح

السومريينسياسةعنمعلوماتتوضيحالتىالألواح

هذهتشيركما.ودينهموقوانينهمواقتصادهموآدابهم

عنالكثيريعرفونكانواالسومريينأنإلىالألواح

والطب.والفلكالرياضيات

لتدريبالقديمةالمدارسبعضالسومريونأسس

بمكاتبالخاصةالسجلاتيحفظونكانواالذينالناسخين

.الأخرىالمؤسساتوبعضوالمعابدالحكومة

إقليمالقديمةالشعوباستوطنت.تاريخيةنبذة

منالعلماءلايدريولكن،.مق0005عاممنذسومر

إقليمفيالمدنتطورت.المستوطنونهؤلاءأتىأين

إلىمنهاالعديدتحولحيث.م،ق0035عامسومر

جاراتهاعلىتستولىالأقوىكانتبحيثمستقلةمدن

صغيرةدويلاتتكونتثمومن،الأخرىالمدنمن

!ميطر.أوروكأور،أما،،لاجالق،كيم!دولشمملت

علىالميلادقبلوالعشرينالرابعالقرنخلالالأوروك

سرجونفتححتىوجيزةلفترةوذلكسومرإقليمكل

بفترة.مدتى0012عاموقبلسومر.إقليمالأكادي

أولا،سومرإقليمعلىالسيطرةمنالأورتمكنوجيزة

وحكم.المتجاورينوعيلامأشورإقليميعلىذلكوبعد

العربية،الجزيرةشبهمنأتواأنهميعتقدالذينالساميون

،.مق953إلى.مق0023منالفترةمعظمفيسومر

لغاتالساميونوشحدث.الإقليمالفرسغزأحين

تأثرواولكنهم،والعبريةالعربيةباللغةعلاقةذاتسامية

السومرية.بالحضارة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تاريخ،العراقلللاأشور

المسماريةتارلإلكتابة،العالمأور

تمالمسماريةالكتابة

0003عامفياختراعها

السومريولىوكان.مق

الطينمنألواحعلىيكتبون

فىكمامنهاالحديدحفظتم

أقصىدي)التيالصورة

لوحاتوضحوهي(،اليمين

طبية،وصفةبهالطينمن

لوحبها(اليمنى)والصورة

عسكريا.التصارايصف
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بمحاذاةتمتلىإنجلتراغر!طجنوبفيمقاطعةلمسدومرست

وبالعديد،الجديدةبمناظرهاسومرستتمتاز.بريستولةناة

الذيالتفاحبساتينبهتشتهرماوأكثر.التاريخيةالآثاركأ5

تقلصتولقدشيدر.وجبن،التفاحعصيرمنه!!شع

الأجزاءاقتطعتعندماأم749عامسومرستهـسماحة

مير،-سوبر-ويستونوباثمنطقتاذلكفيبما،الشمالية

.أفونتسىجديدةمقاطعةمنجزءاأتؤلفا

الحكمونظامالسكان

السابعفيكارهامبتونسكانيقوم.المحليةالعادات

ثم،منهالمصنوعبالعصيرالتفاحأشجاربرلقينايرمنءكلشر

أما.يزعمونكماالشريرةالأرواحلطردالنارجطلقون

كروكيرنمنبالقرب،جورجسانتهنتون!سكان

بنزهةالأطفاليقومحيثأكتوبر،فيبنكيبليلةيحتفلونة

مضيئة.شموعاويحملونيغنونالقرية.حول

وكرة،والرجبي،الكريكيتألعابتعد.الترويح

وسائلوهناك.لممومرستفيشعبيةالأكثرالألعاب،القدم

562سومرست

ووتر،بريدجقرب،ردجهوكخزانوعلىللصيد.جيدة

إلىالزوارمنكثيرويفدمزدهر.كبيربحريناديقع

وعلى،الطبيعيةالترويحبوسائلللاستمتاعسومرست

روادويولي.للسباحةالصالحةالشطآنبعضتقعالساحل

إكسموربمتنزهكبيرااهتمامابالطبيعةوالمهتمونالمتنزهات

المهتمينمنالكثيريفدكما.كوانتوكوبتلال،الوطني

سومرست.شماليفيالكهوفلزيارةبالاثار

خمسإلىإدأرياسومرستتنقسم.المحليةالحكومة

فروموتضم،منديب-أ:محليةحكوميةمناطق

سجمور،2-وولز،،ماليتوشبتونوجلاستونبري،

سومرست3-،سي-أون-وبيرنهامووتر،بريدجوتضم

تونتون-4ويوفيل،وكروكيرنتشاردوتضمالجنوبية

الغربيةوسومرست5-،وولنجتونتونتونوتضمدين،

أفونشرطةالمقاطعةوتخدم.وواتشيتهيدماينوتضم

وتعقد.بريستولفىقيادتهامركزيقعحيث،وسومرست

.تونتونفىجلساتهاالملكيةالمحكمة

الاقتصاد

أهمالزراعيةوتصنئالمنتجاتالزراعةتعد.الزراعة

الرئيسيةالمراكزأحدوسومرست.سومرستفيالصناعات
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لى.نوتو:ريالإدالمركزا

يوفيل.ووتر،بريدح،تولتولى:الملدنأكبر

.2كم054.3:المساحة

سحمة.001954:لسكانا

التفا،عصيرالح!!،الألقار،لحوم:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

أعراولة.ا،الدحاح،الحليببودرة،الحليب

ال!حمرلائية،اتالأدر،االملاصالسلوفاد،والاحر،القرميد:الصناعة

اجصرية،االأحهزة،الروحيةالطائرات،القفارات،الممزليالأثات

.المنسوحات،الأحذية،القمصالى،الورق

ىدالحميلةالأماكنلبعضمختصروصوريليفيما:الزيارةأماكن

!عومر!ست.

سواشوارمركتيراتجدب،حميلةطبيعيةماظربهاتوحدإكسمور:

جسروهوتارستس!،وحسرليكود،د!كريحبلالمميرةملامحها

ويسحفورد.م!لالقربيوجدقديم

التاريخ.ماقلإلىتعودآثارمتحفهافيتوحدجلاستونبري:

ومتحرو،طسيعيةمناطقلهاوتوحد،اغديمةاب!و!هاتشتهريثيدر:

ية.العس!للعردات

قاعةلهايوحد.أم070اعاإضتاريحهايرحعدنستر:قلعة

اقصيةحيو!اوسوق،اضالياتشارشالملكنوموغرلمةاحتفالات

.أم006عامإلشاؤهتموصوفية

!ترهلهاتوحدتشارد،سبالقر!توحد:توماسسانتكريكيت

متنوعة.حيوا،تعلىتحتويالفطريةللحياة

تيلىصمويلرأسمسقطأو،كوشيدحكوحلهايوجد:ستوينذر

.!ولريدج

سومرلست.آثاريضممتحى!يها:تونتون

تقرياالأ:ائ!!ليودالريصااس!صهاالكهوفمنسلسلة:هولووكى

.م.ق025عاممذ

فىالجبنمعاملأكبرأحدولزفيويوجد.الحليبللإنتاخ

منتجاتبصناعةفيقومون،فرومعمالأمابريطانيا.

فيويوجد.المجففوالحليب،القشدةمثل،الألبان

عادةالمزارعونويربى.الأطفاللحليبمصنعونكانتون

.والدجاجوالخنازيروالأغنامالأبقار،

الصفصافأشجارزراعةالتقليديةالصناعاتتشمل

مزارعوبذلكويقوم،السلالصناعةفييدخلالذي

(،متحللشبهنبات)وهوالخثيستخرجونكماسجمور،

برورزجزيرةمنطقةوتعتبر.البستنةأعمالفيلاستخدامه

فيهيزرعالذيإنجلترافيالوحيدالمكان،كروكيرنقرب

فييوجددلاتجار.الدراجالشوكيسمسعشبينبات

تونتونحولوبخاصة،كثيرةتفاحبساتينسومرست

.مدنعدةفيالتفاحلعصيرمصانعوتوجد.وجلاستونبري

منطقةفيلاسيما،تجاريةلأغراض،الفراولةالمزارعونوينتج

الزراعيةالمعارضأهمماليتشبتونفيوتقامشيدر،

الغربى.والمعرضالملكيباثمعرض،المعروفة

المركزينويوفيلووتربريدجمدينتاتعد.التصنغ

ووتربريدجتنتج.سومرمحتفىالرئيسيينالصناعيين

الغذائيةوالمنتجاتالهندسعيةوالأدواتالبلاستيك

وكروكيرن،،يوفيلأما.والأحذيةوالملابسوالأسلحة

أيضايوفيلوفي.القفازاتبصناعةفتختصومارتوك

والطائراتالمراكبوأبوابالطائراتلأجزاءمصانع

الشراعيةالمراكبومارتوك!روكيرنتشجكما.المروحية

.انسرادقاتروالخيام

عماليقومكما.الملابسبإنتاجتونتونعمالويختص

وآلاتواللحومليالجلودالكهربائيةالأدواتبإنتاجآخرون

الانيقومللحريرقديممصنعيوجدكما.الموسيقيةالأرغن

الكهربائيةالتجهيزاتفروممعاملوتنتج.الخيوطلمحانتإج

للأخشابالواقيةوالموادأصبلاستيكواوالاثاث

عمالوينتج.الدمىإلىبالإضافة،والمنسوجات

الماشية،جلودمنالمصنوعةالأحذيةجلاممتونبري

للأحذيةمصنعستريتفيويوجدأصسجاد.واوالمعاطف

.الورقلصناعةواتشيتفيوآخر

فيالاقتصاددعائ!اأهممنالسياحةتعد.السياحة

ماينهومنتجعوأهم.الساحلعلىوبخاصة،سومرست

م!سانانوواتشيت،سي-أون-بيرنهامأنكماهيد

.نمشهورا

طرقشبكةسومرستفىيوجد.والاتصالاتالنقل

عبربريستولمنيبدأ(ه)أمممريعطريقوثمة.جيدة

وبريدج،تونتونويربط.ديفونمقاطعةإلىويصلالمقاطعة

فرعيطريقيوجدكما،حديديخط،ببريستولووتر

فىوتصدر.يوفيلعبردورمعتفيدورشسترإلىيصل

خاصةأسبوعيةصحفسومرستفيالصغيرةالمدنبعض

إذاعيةبرامجلبثصناعيةأقماربمحطةتونتونوتحظىبها.

.بريستولفيالبريطانيةالإذاعةهيئةمن

السطح

قناةشمالأسومرستيحد.وا!لساحةالموقع

الشمالمنويحدها.لمميفرننهرومصب،بريستول

سومرست،منالشرقإلىويلتشايروتقع.أفونالشرقى

الجنوبإلىوديفون،الشرقيالجنوبإلىودورست

إلىالشمالمنلسومرس!طولأقصىويبلغ،الغربي

إلىالشرقمنعرضوأقصىكم56نحوالجنوب

كم.أ80نحويبلغالغرب

سومرستمنالشمالإلىتقع.الطبيعيةالأقاليم

الكلسيةالصخورذاتالبعيدةوجبالهامنديبمنطقة

أرضهاتتخللمرتفعةهضبة،منديبومنطقة.والرملية

الهضبةهذهوتمتد.كبيرةكهوفوتخترقهاجميلةخوانق
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م.335ارتفاعهاويبلغ،بريستولوقناة،فرومبينكم04

تلالتتخللهفمنبسطسومرستمنالأوسطالإقليمأما

اسسهليضم.المتفرقةالخروطيةالتلالوبعض،امولدن

الجنوبفيالخصيبتونتونواديويمتدسجمور،لمتوسط

كم،أ9نحوبلاكداونتلالوتمتد.المقاطعةمنالغربى

تلالوثمة.وديفونسومرستبينالحدودامتداد.على

إلىتصلحتىتونتونشماليمنتبدأكثيفةغاباتاثات

برندونتلالأما.كوانتوكتلالوتدعى،بريستولايناة

وهو،وطنيمتنزهوإكسمورإكسمور.شماليحتىاشتمتد

ارتفاعاالبريةالمناطقوأكثر،المنطقةفيجزءأعلىبشكل

منطقةومعظم.بيكوندنكريمنطقةفيم052إلىيصل

يقعمنهاالغربيالجزءولكن،سومرستفييقع،إكسمور

.ديفونفط

فإلى،بالتنوعسومرستفيالساحليالشريطيتسم

فتتخلله،الساحلينخفضباريتنهرمصبمنالشرق

وإلىالبحر.إلىالممتدةالرؤوسبعضوالاخرالحينبين

الحمراءالصخورمنجرفيوجد،المصبمنالغرب

فيسومرستأنهارمعظمتصبالمرمر.منعروقتتخلله

ويتجهإكسمورمنينبعإكسنهرأنبيد،بريستولقناة

منتصفعبرشمالآفينسابباريتنهرأما.ديفوننحو

ووتر.بريد!عندالبحرفىليصب،المنطقة

معدلويبلغ.معتدلبمناخسومرستتحوالمناغ.

أكثرهيوإكسمور.ملم098نحوسنوياالامطارهطول

ينايرفيم7الحرارةدرجاتمعدلويبلغ.رطوبةالمناطق

أغسطس.فىم2وا

تاريخيةنبذة

سكسونية،-أنجلولقبيلةموطناسومرستكانت

مملكةمنجزءاأصبحتبعدوفيماالسومرستين،تدعى

سومرستأيدتالإنجليزيةالأهليةالحربوخلال.وسكس

نحوعلىالبرلمانناصرتتونتونأنبيد،بقوةالملكية

حدثتوقد.بليكروبرتشخصيةخلالمن،بطولي

دوقوهزم،سومرستفىمعظمهافيمونماوثانتفاضة

تلكوكانت.ام685عامسجمورمعركةفيمونماوث

اللإنجليزية.الأرضشهدتهامعركةآخر

كولريدجتيلرصمويلالإنجليزيالشاعركتبوقد

.ستوينذرفيخانقبلايوقصيدةالعتيقالملاحقصيدة

فيالحياةعنخلفية،دونلورنابلاكمورد.أر.ولرواية

لعددالأمالموطنسومرستكانتوقد.سومرستغربى

وليموالعالموالمكتشف،بيكونروجرمثلالفلاسفةمن

يونج.توماسوالعالم،فيلدينجهنريوالروائىدامبير،

روجر.،بيكون،الملكأرثر،:أيضانظرا

فيمحلىحكمذاتمن!ةالجئوليلأسومرست

004.913سكانهاعدديبلغبانجلترا.سوموستإقليم

إيلمنستر،،كروكيرنتشارد،:مدنهاوأهم.نسمة

الصناعاتتتركز.الإدارةمركزوهي.يوفيل،وينكانتون

صناعةوتتضمنكبير،بشكليوفيلببلدةالمنطقةتلكفى

وتتنوع.المروحيةالطائراتوصناعة،والجلديات،الاحذية

فيبماالفواكهزراعةعلىتركزأنهاإلا،المنطقةفيالزراعة

العصير.تفاحذلك

سومرست.ان!:

توجدمحليحكمذاتمنطقةالغرديةسومرست

001.34نحوسكانهاعدديبلغبإنجلترا.،سومرستفي

ورعي،والزراعة،اسحياحةبهاالرئيسيةالأنشطةوأهم

المنطقة،هذهفيإكسمورمدينةوتقع.والأغنامالماشية

الخيل.رحلاتومناسبات،القوميبمتنزههاتشتهروهي

أما،وويلليتونسلورثيبالمنطقةالجميلةالقرىأهمومن

وواتشيتمينهيدمنكلفيفتوجدالسياحيةالمنتجعات

.ولفرتونود

استخدمتالتيالمبافيأقدممنهاوسسومرست

تصاميمهوضعبريطانيا.فيالحكوميةللدوائرمجمعا

عاميبينمابناؤهوجرىتشامبرز.وليمالسيرالهندسية

السجلالأوقاتبعضفىالمبنىضم.ام786و1776

المكاتببعضيضمواليوم.المدنيةللأجوالالعام

عامللمبنىإضافتهتمتشرقيجناحوفي.الحكومية

لكينجزالتابعكورتولدمعهدمعرضيوجد،ام982

الأصليهاوسسومرستأما.لندنبجامعةللفنونكولدج

.أمء47عامسومرلستدوقموقعهفىأنشأهفقد

(،وا!د!)اللغةبلاد،بابلانظر:.اللغة،السومرية

المسمارية.الكتابةسومر،

بمالنهرينبينمابلادبلادبم،بابلانظر:.السومويون

.(والفراتدحلة:ينالرافلى)واديريختا،لملعااسومر،

سيسيا.(م7891-0291)للوردا،سومز

عاممناللورداتلمجلسرئيساكان،محافظبريطاني

ام089و9791العامينوفىام،819عامإلى9791

درس.الاستقلالإلىأنتقالهاأثناءلزمبابويحاكماعمل

بساندهيرستالعسكريةالملكيةوالكليةإشونبكليةسومز

مناصبوتولىام059عامالبرلمانفيعضواأصبحثم

وكان.ام649وحتى5891منالفترةفيعلياحكومية

وعملام(729-1)689الفترةفيبفرنساسفيرا
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ما739منالفترةخلالالأوروبيةالمجموعةفيمندوبا

.ام779وحتى

باليهراقصبى(.أم499-1)179ميشيلسومز،

تدعىالتى)الباليه(الإيقاعىللرقصسادلرزفرقةفيشهير

منالكثيرفيرئيسيكراقصشاركا!للكية.ليهالبطفرقة

فىأدواراوأدى.فونتينمارغوالباليهرأقصةالأعمال

دافنيس؟سيمفونيةمنوعاتالسماء،بروجمثلباليهات

.وكلوي

مقاطعةفىهورسلىبلدةفىسومزجورجميشيلولد

بإنجلترا.جلوسترشاير

جزيرةبعدإندونيسيا،جزركبرياتثانيةسومطرة

العالم.فيالجزركبرياتسادسةأنها،كماكاليمنتان

منهاالقريبةالصغيرةالجزرإلىبالإضافةسومطرةوتتكون

وبنجكولوآسي:هى،أقاليمأومقاطعاتثمانيمن

وسومطرةالشماليةوسومطرةوريوولامبونجوجامبى

الغربية.وسومطرةالجنوبية

السطح

الإندونيسيةالجزرغربىأقصىفىسومطرةجزيرةتقع

وإلىجاوهجزيرةمنالغربىالشمالإلىوذلك،الرئيسية

نحوطولهاويبلغالملايو،جزبرةشبهمنالغربيالجنوب

الاستواءخطويمر،كم004عرضوأقصى،أكملأ007

وسطها.منبالقرب

تسمىالتىالبركانيةالجبالمنهائلةسلسلةوتمتد

منالغربىالساحلامتدادمعباريسانبوكيتجبال

وتنحدر.قمة39الجبليةالسلسلةهذهوفى،سومطرة

فسيح.سهلنحوالشرقجهةمنتدريجياالجبالهذه

.الهنديالمحيطنحوبشدةفتنحدرالغربجهةمنأما

تفصلمتوازيتينسلسلتينمنأساساالجبالوتتكون

التيكرينسىجبلقمةفهىقمةأعلىأما.الوديانبينهما

نشطابركاناالجبلهذايزالولا.م.6083أرتفاعهايبلني

.الأخرىالجبليةالقمممنالعديدشأنذلكفىشسانه

طياتإحدىمنجزءاالبركانيةالجبالسلسلةوتشكل

الشرقيالجنوبمنالطيةهذهوتمتد،الأرضيةالقشرة

إلىتصلحتىجاوهإلىبسومطرةمارة،الاسيويةللقارة

.الصغرىسونداجزر

المنحدراتمنالمرتفعةالمناطقالجبليةالغاباتوتغطي

.باريسانبوكيتجبا!منوالغربيالشرقيالجانبينعلى

الغنيةالمناطقوبعضالمانجروفوأشجارالمستنقعاتوتنتشر

.سومطرةمنالشرقيةالساحليةالمناطقفىالعذبةبالمياه

فىوقودا(يتخذمتحللنبات)وهوالخثينموكما

جزءاالغاباتوتغطي.السهولفوقتنتشرالتيالمستنقعات

تسمىبديلةغابةنمتوقد.المنخفضةالأراضىمنكبيرا

لزراعةأشمجارهاالمزارعونقطعالتىالمناطقفىبيلوكار

وشبهالمنخفضةالمناطقفيالمزارعوتنتشر.المحاصيل

الشمالية،سومطرةمنالشرقيالجانبعلىالمنخفضة

لها.ألمجاورةآسىمنالشرقيالجنوبىوالجانب

الجبالتنحدرحيثسومطرةمنالغربيالجانبوعلى

لاتسمعكبيرةوبسرعةالأنهارتتدفقالبحر،نحوبشدة

أنحدأرأالأقلالشرقيالساحلعلىأما.السفنبسير

للملاحةالسفنبسيرتسمح،متسعةأنهارعدةفتجري

الداخلية.

عكستبحرأنللمحيطاتالعابرةالسفنوتستطجع

بنحوالبحرعنتبعدالتىبلمبانجحتىموسىنهرتياراتجاه

تبحرأنالبخاريةوالزوارقللقواربيمكنبينما،كمأ..

تستطعفهىالصغيرةالقواربأما.أخرىكم042لمسافة

هاريبتانجنهرويعد.ذلكمنأبعدمسافاتإلىتنطلقأن

حتىفيهتبحرأنالسفنوتستطيعسومطرةأنهارأطول

التيالأخرىالأنهارأهممنو.تقريباكم008مسافة

موجزةحقائق

سمة.09918836ةالسكانعكدد

.2كما478184:المساحة

م.608.3وارتفاعهكرينسيحبلقمةهىقمةأعلى:الارتفاعات

وبادانج.وللمبانجميدان:اللدنأكبر

يم:الأتا

عدد.2كم093255:المساحة.آسيلندا:العاصمة،آسىإقليم

نسمة.0059323:السكاد

عدد2.كمأ!،978:المساحةبنحكولو.:العاصمةبمجكولو،إقليم

دسمة.0063301:السكالى

عدد.2كم634.35:المساحة.جامبى:صمةلعاا،جامبيإقليرا

نسحة.070821،السكاد:

عدد2.كم376.35:المساحة.لاسونجلدر:العاصمة،لاسونجإقليما

نسمة.0،10145أصسكاد:ا

عدد.2كم49لأ156:المساحةبيكانبارو.:العاصمةريو،إقليم

سسمة.0087782:السكالى

.2كم068.71:المساحةميداد.:العاصمة،الشماليةسومطرةإقليم

نسمة.0002099:السكانعدد

2.كمأ،45279:المساحة.بلمباع:العاصمة،الحنويهسومطرةإقليم

نسمة.0757835السكاد:عدد

2.كم792.42:اهسماحة.بادانج:العاصمةالغرلية،سومطرةإقليم

سحمة.0،59293:السكانعدد

والأسل،الشاميةوالذرة،والنالهند،حوز:الزراعة:اغتجاتأهم

لتصنيع:ا.والتبغ،بلوالتوا،والمطاطلأرز،وا،تينحلراوا،الهمدي

الحام.الصساعةحشبمنتحات،المطاط

والقصدير.والمفط،،الطميعيوالعاز،الحجرياعحموا،البوحصسيت:التعدين
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كمبارونهرجيريإنديرانهرالشرقيةالسهولفييحري

.روكانأهـنهر

بينتقعالتيالوديانبعضفيبحيراتتوجدكما

وتقع،البحيراتهذهأكبرتوبابحيرةوتعد.الجبالاسلاسل

كم08طولهاويبلغ،الشماليةسومطرةولايةوسطاس

الفوهاتأكبرمنواحدةفوقتمتدوهى،كم52فعرضها

كبيرةجزيرةالبحيرةوسطفىوتوجد.العالمفيالبركانية

والمقابرالقرىبعضتضموهىساموسيرجزيرةنسمى

القبائل.برؤساءالخاصة

للغاية.ورطبحاربأنهسومطرةمناخشميز.المناخ

المنخفضةالمناطقفيالسنويالحرارةدرجةمعدلويبلغ

ما،001إلىترتفعالتيتوباجزيرةمنبالقربأما.م27

ويعتبر.م12الحرارةدرجةتتعدىفلاالبحرسطحانوق

بسببأمطاراالشهورأكثروفبرايرينايرشهريمنكل

الغربية.الموسميةالرياحهبوب

السكان

.الكبرىالمدنفىسومطرةسكانمنقلةتعيم!

الملايو.سواحلمنالشرقيةالسهولسكانمعظموينحدر

الشمالأقصىفيتقعالتيآسيولايةسكانويعرف

أخرىجماعاتمنسومطرةسكانيتألفكما.بالآسيين

سومطرةسكانمعظمويتكلموالباتقيين،المينانجكابووهي

الملايوية.انظر:الملايو.لهجة

سكانمنالعظمىالغالبيةالمينانجكابوجماعةوتمثل

الدينالمينانجكابومن%89ويعتنق.الغربيةسوموةولاية

وهي،لهجة002يقاربمالغتهموتضم.الإسلامي

منازلأسطحوتتخذالملايو.لغةمنكبيرحدإلىتقترب

الجمالونيتجهبينما،السرجشكلالتقليديةالمينانجكابو

كبيرحدإلىويشبهأعلىإلى(المائلةالأسقفمن)نوع

العرقيةالجماعةالمينانجكابوجماعةوتعد.الجاموسقرون

فىالأمومةنظامتتبعالتيإندونيسيافيالوحيدة

.الأممنوالإرثالسلالةتنحدر،النظامهذافي.النسب

فيعضوأهمالأمالأحيانمنكثيرفي،النظامهذاويعد

منزلفيتعيعشلكيلاتنتقلالمرأةتتزوجفعندما.الأسرة

لكيزوجهاوياتىمسكنهافىتبقىبلزوجها،عائلة

بلالأبلسلطةالأولادلايخضعكمامعها.يقيم

الأمأقرباءمنأيسلطةأوالخاللسلطةيخضعون

والذهابمنازلهمتركالمينانجكابوشبابويعتادالذكور.

العادةهذهوتعرف.الرزقعنبحثاالبعيدةالأماكنإلى

ديارهمإلىالعودةفيالشبابويأملميرانتو.باسم

ثرية،امرأةمنبالزواخيسمحالمالمنكافمبلغومعهم

جماعةمنكثيرةتجمعاتفهناكلذلكونتيجة

منعديدوينحدرجاكرتا.مثلالمدنفيالمينانجكابو

منالعشرينالقرنفيلإندونيسياالسياسيينالقادة

المينانجكابو.جماعة

يئابى!الفوهاتأكرمنواحدةفوقالبحيرةتقع.الشماليةسوموةجبالفىالماتقلتسعبموطنوهيتوبابحيرةضفا!علىيقامالباتقسوق

كالديرا.باسموتعرفالعالمفي
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ز!،ية!يالمصصفا!تع!ا!سيراالمصمعهدافيلتمالساجوإنتاج

أشحارأنواعلعص!لصم!!صموعشحويدقيقوالساحوريو.

إلدوليسيا.نيالاسمرل!شيررئيسيطعامالمخما!،وهو

قتصادلاا

ميزاندع!افىكبيرةبدرجةسومطرةمنتجاتتسهم

:سومطرةصادراتأهمومر.إندونيسيافيالمدفوعات

أضفط،وا،أطبيعىاأ!ازاو،أخاباتاومنتجات،البوكسيت

فييعيشونسومطرةسكانأغلبولايزالوالقصدير.

ملكياتإلىالزراعيةالأراضيوتنقسم.الريفيةالمناطق

الملاكصغارويشتغل.كبيرةوإقطاعياتصغيرةزراعية

الحقولأوالمرويةالحقولفيسواءالأرزبزراعةأسامما

صغاريزرعهاالتيالأخرىالمحاصيلومن.الجافة

وزيت،الشاميةوالذرة،والبنالهند،جوز:المزارعين

والتوابل،ط،والمصاأ،والفلفل،السودانيأ!ولوا،النخيل

والتبغ.

اقتصادفيقصوىأهميةفلهاأممبيرة،االإقطاعياتاما

منأحديداشيالإندونيسيةالحكومةوتتحكم،سومطرة

الهندوحوزالثوم:منتجاتهاأه!ومن.الإقطاعياتهذه

هذهوتعد.والتبغوالشايالنخيلوزيتالطبيعيوالمطاط

إندونيسيا.فيالمطا!أمصادرأهمبينمنالإقطاعيات

شممالفيميدانمنبالقربأخرىإقطاعياتخمسوتقوم

التيالديليلأوراقالمنطقةوتشتهر.التبغبزراعةسومطرة

العالممنعديدةأنحاءفيالسيجارصانعويستخدمها

الفاخر.السيجارلتغليف

منالغاباتمنتجاتتعد.الغاباتمنتجات

أنحاءجميعفيالأخشاباقطعويتم،الرئيسيةالصادرات

ويصدر.الطبيعيةالغاباتاحتفاءإلىأدىممامعومطرة

يتمماوكثيراجذوعصورةفيالحامالصناعةخشب

الأخرىالصمادراتوتضم.ألواحهيئةعلىتصديره

الذينالمزارعينعددازدادوقد.الهنديالراتيئوالأسل

كبيرةبصورةازدادتكماآخر.إلىمكانمنيتنقلون

ألمجموعتانهاتانتسببتوقد،جاوهمنالمهاجرينأعداد

وسومطرةلامبونغفيالزراعيةوالتربةالغاباتتعريةفي

الجنوبية.

تعيعقالتيالأليفةالحيواناتتضم.الحيوانيةالثروة

فيوتعيعش.والخيلوالماعزوالبقرالجاموس!:بسومطرة

والسعالي،والغزلانوالفيلةوالتماسيحببةأولا:أمخاباتا

وكذلكوالنموروالثعابين،الضخمةأخوريلاامرنوعوهي

اكبرية.الخنازير

وتحتل.العذبةوالمياهالبحرفييتم.الأسماكصيد

الأهمية.انفسالسمكيةالمزارع

الثروةمصادرأهممنالنفطيعد.اللعديخطالثروة

الواقعةالمناطقمنأساساويستخرج،سومطرةفيالمعدنية

يابانيةشركةقامتوقد.وجامبيوميناس،بلمبانجحول

وتعد.الشماليةسومطرةفيالنفطحقولبعضبتطوير

فيإنتاجاالحقولأكثرمنسومطرةفيالنفطحقوللعض

بلمباجفيضخمةتكريرمعاملتوجد!مااعالما.ا

أهممنالنفطحقولوتعد.أخرىمماطقوعدةوبي!صانبارو

بادانج.لولايةوالرفاهيةالتجارةمصادر

تقعالتيوممينجكبوبليتونجبنجكاجزروتحتفظ

بالقصدير،غنيةمترممبةبطبقاتسومطرةشرقيجميعها

فيالعالمفىالرائدةالدولمنإندونيسياأصبحتلذلك

جزيرةفيالقصديرصهرصناعةوتقومالقصدير.إنتاج

البوكسيتمناجمفيالسكانمنكثيرويعمل.بليتونج

وتوجدريو.أرخبيلوجزرإساهانواديفيتقعالتي

شكلعلىمصممهوهي!اموسير،حريرةفيللباتقتقليديةمقبرة

الأسلا!.أرواحلسك!بيت
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فيتقعالتىبوكيتعسامفيمهمةحجريفحممناجم

منبالقربأومبيليننهروعندبلمبانجمنالغربيالجنوب

إنتاجفيالحجريالفحمويستخدملونتو.ساوه

الكهرباء.

فيالطبيعيالغازلإنتاجمركزأهمسومطرةوتعد

آسيبولايةأرونعندالرئيسيالحقلويقعإندونيسيا.

المحليالاحتياطىلتحويلالإمكاناتجميعتتوافرحيث

طنملايين01نحوأرونوتنتج.سائلطبيعيغازإلى

السنة.فيالسائلالطيعيالغازمنمتري

موانئلممومطرةفيالكبرىالمدنأكثر.المدنداخل

هذهخلالومن.موانئمنبالقربتقعأو،ساحلية

والغاباتالإقطاعياتمنتجاتتصديريتم،الموأنئ

المدنهذهمنالعديدتمتلككما.التعدينوصناعات

.المنتجاتبتصنئقلكتقومالتيالمصانع

وفعلهمشاهدتهمايمكن

عنالشهيرةالمناطقمعظمإلىيصلأنالمسافريستطيع

وهناك.بلمبانجأوبادانجأوميدانبلدةعبرالجوطريق

كما،ميدانمدينةمنتقلعمباشرةدوليةجويةرحلات

ميدانبينالمسافرينلنقلمنتظمةملاحيةخطوطتتوفر

يربطفهوالسرئ!سومطرةطريقأماوجاكرتا.وبادانج

توبابحيرةوتعد.الجغوبفىبيتونجبتيلوكالشمالفياسى

-ميدانبلدةمنالجنوبإلىكما07بعدعلىتقعالتي-

أشجارتغطيالتيبتلالهاالشهيرةالسياحيةالمناطقمن

المطلةالجميلةبمناظرهاأيضاوالشهيرةمنحدراتها،الصنوبر

المنتجعاتأهممنفهي،براباتأما.البحيرةضفافعلى

رياضاتزوارهاويزاول،البحيرةضفافعلىالمقامة

منتجعويشتهروالتجل!.لمشراعيةوالقوأربالمييباحة

فوقامر004نحوارتفاعهيبلغالذيالجبليبراستاجي

وهناك،الخلابةوبمناظرهالمنعع!الباردبمناخهالبحر،سطح

ويمكن،شهرةالأقلالساحليةالمنتجعاتبعضأيضا

والشايالنني!وزيقالمطاطمزارعيزورواأنللسائحين

والتبغ.

بنحوبادانجعنتبعدوهيبوكيتينج،المدنأهمومن

ترتفعالتيالريفيةالمينانجكابوهضبةفوقوتقعكم،أ..

زمنوفيالبحر.سطحمستوىفوقم009بحوالي

مقرالتكونالبقعةهذهالهولنديوناختار،الاحتلال

كوكديفورتأسمعليهاأطلقوا،المحليةالإداريةللقيادة

بقاياومازالت.الوقتذلكفىالعامالحاكماسموهو

بوكيتينجوتشتهر.الانحقىموجودةالحصنهذا

كم36نحوعلىتقعفهيمنينجوبحيرةأمابأسواقها.

قديمةبريطانيةقلعةمنمتبقيةآثاروهناك.الغرباتجاهفى

،أم02وعرضهاأم،08طولهاويبلغبنجكولو،في

كذلك.اسياشرقيجنوبفيالقلاعأكبرمنوتعتبر

الهولنديونفيهاحتجزالذيالبسيطالمنزلمشاهدةيمكن

،أم429عاموحضىام389عاممنسوكارنوالرئيس

باسمالمعروفةالعملاقةالوردةبنجكولوفىتنموكما

.أرنولديرافلسيا

تاريخيةنبذة

المتجهالرئيسيالملاحةطريقامتدادعلىلممومطرةتقع

مضيقعبراسيمنالطريقويمتد،الشرقإلىالغربمن

طريقأما.لسومطرةالشرقيالساحلاتجاهفيجنوباملقا

ماراسوندا،مضيقعبرفيتجهالاخرالرئيسيالملاحة

تاريخفيالموقعهذاأثروقد.لسومطرةالجنوبيبالطرف

عدةهناكإنبلوأحد،تاريخالجزيرةولايربط،المنطقة

كتابةأولاكتشفتوقد.مختلفةبصورتطورتقدمناطق

بلمبانج،منبالقربالجنوبيةسومطرةفيالإندونيسيةباللغة

نقشتوقد.م682عامإلىالاكتشافاتهذهأولويرجع

كانتالتيالقديمةالملايويةالإمبراطوريةحاكمعهدفى

أصلوهيالقديمةالملايويةباللغةسريفيجاياباسمتعرف

الحدشة.الإندونيسيةاللغة

ما282عامآسيولايةمنمسلمونمبعوثونقام

حقيقيةدلالةأوليعدمما،الصينيالإمبراطورقصربزيارة

الإندونيسي.الأرخبيلفيال!!لاموجودعلى

القوميالمتحففيالمقابرلإحدىحجريأثروهناك

أولوفاةتسجلوهى،العربيةباللغةنقوشوعليهبجاكرتا

الحاكمهذامقروكان.الإسلاماعتنقإندونيسيحاكم

لممومطرةبولايةباسايفيالصالحمالكيدعىالذي

ولايةوتتميز.أم792هـ،696عامتوفىوقد،الشمالية

والاتصالاتالخارجيةالتجارةفيطويلبتاريخآسي

القرنومنذ.المنطقةفيإسلاميمعقلأولوتعد،الثقافية

إسلاميةولايةلتصبحتطورت،الميلاديعشرالسادس

قوية.

إلىالمتجهةالهولنديةالسفنمنأسطولأولرسا

ذلكبعدوتبعهام695عامسومطرةفىالأرخبيل

وقد،.ام995عامفياسيفيرساآخرأسطول

بعدلتمتدتدريجيا،اسييمالهولنديةالتجارةتطورت

بعدثملسومطرةالغربيالساحلاتجاهفىجنوباذلك

الشرقية.المناطقإلىذلك

ما685عامالبريطانيةالشرقيةالهندشركةأنشأت

بنجكولو،عندلسومطرةالغربىالساحلعلىمستوطنة

فيمارلبورو.فورتبعدفيماالمستوطنةهذهسميتوقد

منالانسحابعلىبريطانياوافقتام824عام
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ثها.أم825عامفىبنجكولوعنوتخلت،سومطرة

احتلتحتىسومطرةعلىسيطرتهابتعزيزهولنداقامت

آ!ي.

،أم459عامفياممتقلالهاإندونيسياأعلنتعندما

القوميينتقريباسومطرةمناطقكلساندت

العديدوقتلوابالسلاطينأطاحوافقد،الإندونيسيين

لفترةجاكرتافيالحكومةاسىأهلعارضوقد.منهم

فىفاشلانقلابوقعام589عاموفي،الوقتمن

الغربية.سومطرة

عمر.تيكومودا؟إسكاندرإندونيسيا،:أيضاانظر

لبدة)رعةالمما،()الترويحطوكيو:نظرا.مولسوا

.نبالياا،(تاريخية

-م6981)أنستازيوجارسيا،سوموزا

عاما02لمدةحكمالمستبد،نيكاراجواحاكمأم(569

اغتياله.قبل

واقتصادهاوجيشهانيكارأحواحكومةعلى!ميطر

ولها،معارضةك!!سحقاستطاعللإثراء.سلطاتهوأستغل

دكتاتوراولديهمنكلأصبحكماأضعبير.ابحريةيس!ح

.بعدهمنلنيكاراجوا

ابنانيكاراجوافىماركوسسانبلدةفيسوموزاولد

الأعماللإدارةبيرسيونيونكليةفيودرس،بسيطلمزارع

بولايةفيلادلفيافيكولدججونيوربيرسالآنوتسمى

إلىبعدهاعاد.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبنسلفانيا

حركةإلىأنضمث!ا،للضرائبمحصلاليعملنيكاراجوا

وأصبحسكازا،باتستاجوانخالهزوجةتقودهاثورية

لرئاسةسكازاانتخابعندام329عامللدفاعوزيرا

الجمهورية.

يرحهـالارج!!بأنهسوموزاأشعتهر،أم349عامفي

حربرجلبإعدامالوطنيالحرسأمرعندماوذلك

أطاح،أم369عاموفىساندينو.أوغو!متوالعصابات

أواخرفيللجمهوريةرئيسئاوانتخبسكازابحكمسوموزا

عاموفي.أتباعهعليهاسيطرانتخاباتطريقعنذاتهالعام

للجمهورية.كرئيصمنصبهمنسوموزااسعتقالأم،479

انتخابهوأعيد.رغباتهحمسبللعملبعدهجاءمنأجبرلكنه

.أم059عمامثانيةمرةللجمهوريةرئيسا

وصناعة،المواشىوتربية،الزراعةبتحسينسوموزاقام

وقدم،الدولةميزانيةفىالتوازنتحقيقواستطاع،التعدين

الموانئ،مرافقبتوسعةقامكما.للمزارعينميسرةقروضا

ومحطات،ومستشفيات،ومساكن،عديدةطرقوإنشاء

.ومدارس،حديديةوسكك،الطاقةلتوليد

سوموزالويسالأكبرابنهتولىسوموزا،مقتلوبعد

الحكمسدةفيوبقينيكاراجوا.جمهوريةرئاسةديبايل

سوموزاأنستازيوالأصغرأخوهأما.أم639عامحتى

مأ679عامىبينماالجمهوريةرئاسةتولىفقدديبايل

.أم979و7491بينوما.م7291و

نيكاراجوا.أيضا:انظر

شرقىفيمائىمجرىالسوننهرلهر.،السون

فوسيج،لجبالالفسيحةالتلالمنبالقربينبعفرنسا،

أهممنالسوننهرويعتبر.كم431بطولويجري

المسافةوتبلغ.ليونعندبهيقترنالذيالروننهرروافد

كم.373النهرهذافىالخفيفةالسفنلملاحةالصالحة

الصسناعية.سورسونتشالومدينةضفافهعلىوتقع

ويون،،ومارن،موزيلبأنهارالسوننهرالقنواتوتصل

.ولوار

والأودية،التاريخيبرغندياإقليمالسوننهرويشق

تنميةفيتساهمالتيالخصبةالزراعيةالأراضىذات

الفرنسيةالكرمحقولبعضوتقعالإقليما.وازدهار

لهذااليمنىالضفةعلىالتلالمنحدراتعلىالضخمة

وبيجوليه.وماكو،دوار،كوتحقولمنهااضهر،ا

الجسملتنطفالاستحماممنخاصنوعالسوئا

شصسببوفيهالبخار.حمامأيفئاويسمىوالاسترخاء،

وتعنى.الجافةللحرارةالتعرضنتيجةالجسممنالعرق

الذيالمكانأوعمومئا،حماماأوغرفةالسوناكلمة

.جافبحمامللاستمتاعيستخدم

.عامألفمنذفنلندافيمستمراتقليداالسوناوصارت

الفنادقفي،العالممنأخرىأماكنفيالسوناوتوجد

وغيرها.الصحيةوالمنتجعات

فيصبح،الفرنعلىالحجارةتسخنالسوناوفى

.م0051إلى058بمعدلالغرفةحرارةدرجةمتوسط

يبدأثمخشبى،مقعدعلىيستلقيأوالشخصويجلس

.يعرق

لإخراجالصخور،علىالماءيصبالأحيانبعضفي

الشخصيأخذثم،سخونةأكثرالسوناوجعلالبخار

العمليةنفستكرارويمكنالماء.فييسبحأوباردا،ح!اما

الشخصيجلسالنهايةوفى.عديدةلمراتجديدمن

درجةإلىجسمهيعودحتى،الراحةمنقسطاليأخذ

الطيعية.حرارته

والوسخالأدرانمنالجسمالسوناحمامينظف

يحسوربما،العاديالحماممنأكثرالجلدفيالمتمكن

والمرضى،السنكباروينصحوالهدوء.بالعافيةالشخص
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حمامأخذقبل،الطيبباستشارةمرضيتاريخلهممن

البخار.

الالاتمنتشكيليعزفهالموسيقىمننوعطالسوظ

تبايناسموناتاوفي.حركاتعدةمنويتألف،الموسيقية

حركاتهالكن،الموسيقىوالمقامالإيقاعسرعةفي

التيالسوناتامعزوفاتوتتألف.فكرةتجمعهاالموسيقية

منالميلاديعشرالثامنالقرنمنتصفبعدتأليفهاتم

النموذجيةالسوناتاوتبدأ.حركاتأربعأوثلاث

تليهاأليغروتدعى،مبهرةحيويةبحركةالكلاسيكية

الموسيقيةالحركةأما.غنائيةإيقاعيةبطيئةموسيقيةحركة

جميلةخفيفةتكونالعادةوفى،اختياريةفهيالثالثة

مرحة.مقطوعةشكلعلىأو،راقصلحنشكلعلى

الخاتمة،تدعىالتىالأخيرةالموسيقيةالحركةتأتىثم

السوناتاشكلويستعمل.براقلممريعإيقاعذاتوتكون

والأعمالالوتريةوالمعزوفاتالسيمفونيةالمؤلفاتفى

الموسيقىانظر:المنفرد.للعزفالطويلةالموسيقية

الكلاسيكية.

وزندهابيتا،41منمؤدفة!شمعريةقصيدةالسوظظ

ويعني،الإيطاليةمنمشتقوالاسم.ثابتانقافيةوترتيب

مقطعين:منالإيطاليةالسوناتةوتتألف.صغيرةأغنية

(،أبياتثمانية)أول،أوكتافويدعىافتتاحيالأول

ختاميوالثاني،تحربتهأوموضوعهالشاعرفيهويعرض

معتجاوبوفيها(،أبياتسشة)آخر،لسصشيتويدعى

الأبياتقوافيترتيبموضوعها.علىتعقيبأو:الافتتاحية

الأولالأبياتأنأيأ،ببأأببأألافتتاحية

والثالث،والثانى،قافيةلهاوالثامنوالخامسوالرالغ

ترتيبيكونوغالبا.أخرىقافيةلهاوالسالغ،والسادس

هـ.فىهـخدخنحوعلىالختاميةالأبياتقوافي

الثالثالقرنينفىأي،الإيطاليةالنهضةعصرخلال

مجموعةالشعراءكتبالميلادرن،عشروالرابععشر

السوناتةاسمعليهاأطلقموضوعيامترابطةغزليةقصائد

بتراركوكذلك.لبياترسسوناتاتدأنتيفكتب.المتتالية

رونساردوبييرالفرنسيالبلاطشاعروكتبلورا.لحبيبته

ام(.)578لهيلينسوناتاتسمىمجموعة

أثناءالشعرمنالنوعهذاالإنجليزالشعراءتعلم

السيرللشاعرينسوناتاتونشرت.أوروبافىرحلاتهم

بعنوانكتابفىسريإيرلهواردوهنري،وياتسرتوط

إدموندالشاعروابتدعأم(.)557توتلمقتطفات

قوافتركيبةحبقصائدالشعريةمجموعتهفىسبنسر

سوناتاتهفيشكسبيراعتمدهالذيالشكلأما.بهخاصة

منتتألفوهي،الإنجليزيةالسوناتةاسمعليهأطلقفقد

اسمعليهمايطلقبيتانشبعها،الأبياترباعيةأجزاءثلاثة

الإنجليزيةالسوناتةقافيةوتترتب)الدوبيت(.الكوبليت

وبعد.ززهـوهـوددججأببأنحوعلى

النمطهذاأصبحأم906عامشكسبيرسوناتاتنشر

مهملا.الشعري

منالقليلكتبذلك،بعدعاممائتىخلال

عشرالسالغالقرنمنتصففيأنهإلا.السوناتات

المهمةاسموناتاتمنقليلاميلتونجونكتب،الميلادي

الثهكل!ذاعاد3ام(0)655عماهعلىقصيدتهمنها

القرنمطلعفيالرومانسيينالشعراءأيديعلىالشعري

وردزورثوليمقصيدةذلكومثال.الميلاديعشرالتاسع

الفميقةالكنسيةغرفتهنفييقلقنلاالراهبات

كتبت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفيام(.08)7

الشاعرزوجهاحبفيقصائدبراونينجباريتإليزابيث

سوناتاتبعنوانالمتتاليةالسوناتةبأسلوببراوننجروبرت

فىهوبكنزمانليجيراردالشاعروخاض.البرتغالمن

(ام)877العوسققصيدتيهفىالشعريالنوعهذاأرجاء

الشعراءمنكثيرنظمام(.)877ملونوجمال

،الميلاديالعشرينالقرنفيالسوناتةقصائدالأمريكيين

.كمنغز،إي.وإي،ميليهفنسنتسانتإيدناومنهم

الشعر.انظر:.لوويلوروبرت،بريمانوجون

الصوتيةا!لوجاتيستخدماستشعار،جهازالسوئار

أيضاويسمىالماء،سطحتحتالأشياءمواقعلتحديد

الطائراتفيالجهازهذاويستعمل.البحريالمسبار

كما.المعاديةالغواصاتمواقعلتحديد،الحربيةوالسفن

تحتها.منالمياهعمقلمعرفةالعاديةالسفنفييستعمل

،الفعالالسوناروهما:الجهازهذامننوعانويوجد

السلبي.والسونار

تشبهحادةصوتيةنبضةبإرساليعمل.الفعالالسونار

عندالنبضةهذهوترتد.الطاولةكرةتحدثهالذيالصوت

عنالجسمذلكبعدحسابويتمما.بجسمارتطامها

عودته.طريقفيالصوتاستغرقهالذيالزمنقياسطريق

فإذا.الثانيةفيام0025بالماءفيالصوتسرعةوتقدر

قدرهامسافةقطعقديكونفإنهثانيتينبعدالصوتعاد

مأ!05و.،للجسمللوصولأم،ء..منهام،.0003

السبرالمسافاتلتحديدالأسلوبهذاويسمى.للعودة

.بالصدى

الأصواتعلىيتنصتجهازوهو.السلبيالسونار

الجهازهذابوساطةويمكن.محتملةأهدافعنالصادرة

مسافةيحددلالكنهما،جسمفيهيقعالذيالاتجاهتحديد
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حهاريستعملصيدقارب

!مسردىعرللكشصاصسوسارا

،،*!07!المصةالحهاريرسل.الأسماك

"!!ويمشقملالصوتيةالموحاتمن

؟"ا5قاوم!الأسماكمنأصداء
ا!بملأسماكي!!عداداليساروإلى.المحيط

آممصوإشاراصثا.الأسماكاسر!عمهت

يأيبثلاأنه،السلبيالسونارمميزاتومن.عنهالبعد

آخر.سونارجهازبوساطةالتقاطهايمكنصوتيةموجات

وذلك،الهدفعلىالتعرففىالسلبيالسونارويساعد

عنت!صشفقدالسفينةعنالصادرةالضوضاءلأن

رغمالسلبيالسونارعادةالغواصاتوتستخدمنوعيتها.

الفعالالسوناراستعمالويجبأيضا.فعالبسونارتجهيزها

منالسفنتلكتحدثهلمانظراالسطحيةالسفنمعظمفي

لتحديدالسلبيالسوناراستخداملسببهايمكنلاضوضاء

.الغواصاتمواقع

علماءقبلمنأصسوناراجهازطور.تاريخيةنبذة

بهاقامتالتيالناجحةالعملياتإثرالبريطانيةالبحرية

الأولىالعالميةالحربخلالالألمانيةالغواصات

البحرفيالبريطانيونوامعتخدمهأم(.189-ام19)4

أسديك،اسعمعليهوأطلقواأم،219عاممرةلأول

اقترحتهيئةأولاسممنالأحرفأوائلمستخدمين

السونارنظامالمتحدةالولاياتوامشخدمت.استخدامه

.أم279عاممرةللأول

السونار،بسروالأمريكيونالبريطانيونواحتفظ

العالميةالحربخلالالألمانفاجأاسعتخدامهفإنولذلك

السونارأجهزةمدىوكانأم(.549-1)939الثانية

الغواصاتعنللكشفباليدتداروكانت،آنذاكقصيرا

ال!تجاهات.مختلففي

أجهزةعديدةبحريةقواتطورتالحربوبعد

أجهزةوأصبحتأكبر.مدىوذاتاليا،تدورسونار

كذلك.كمأ5إلىيصلمدىذأتالحديثةالسونار

الأعماقسوناريدعىسونارجهازالبحريةطورت

فيهاتختلفحراريةمائيةطبقةتوجدفعندما.انحتلفة

موجاتتعكسفإنهابها،ألمحيطأجحراعنالحرارةدرجة

يتمولذلك.طبيعيبش!صلعملهيشوشمماأسسونار،ا

الطبقةليتجاوزالماء،فيالختلفةالأعماقسونارإنزال

تحتمختبئةغوأصاتأيةعنللكشفودالتالي،الحرأرية

الطبقة.تلك

عنللكشفأيضاالسونارجهازالطائراتوتستعمل

الماء.إلىكبلعبرالسونارإنزاليتمحيث،الغواصات

تسمىوحداتإسقاطالطائراتتستطيعكذلك

الراديو.بوساطةإشاراتهاالتقاطيتم،الصوتيةالعوامات

أسرابمواقعلتحديدالسونارالصيدسفنوتستعمل

تستعملهفإنها،السفنأنتشالشركاتأما.الأسماك

أسماكوتستخدم.الغارقةالسفنحطهامعلىأسلعثور

للرؤيةطبيعياسونارنظامالخفافيشأنواعوبعض،الدلفين

تحديدنظامويسمى،إياهوجلعزاللهمنحها،والملاحة

.الصدىموقع

الصوتية.فوقالموجاتبمالدلفينبمالخفالقأيضا:انظر

وكاتبةروائية(.-ام)339سوران،سونتاج

بشدةأعمالهاأثرت.نيويوركفيمولودةأمريكيةمقالات

القرنمنوالسبعينياتالستينياتخلالالتجريبيالفنفي

العشرين.

مقالاتمجموعةإلىسونتاجشهرةفيالفضلويعود

حاولتالمقالاتتلكوفيام()669التأويلفمدبعنوان

بعواطفهمالفنيتذوقواأنالناسعلىبأنتبرهنأن

مجموعةأمافكريا.تحليلهبمحاولةوليسوحواسهم

تدورفإنهاام()969متطرفةإرادةأساليبمقالاتها

عنمقالاتهاوفي.الفنعلىوالإباحيةالخدراتتأثيرحول

فيأماالتصوير.فنطبيعةناقشتام()779التصوير

نأكيففكرةفناقشتأم()789مجازيكتعبيرالمرض

وظهرت.مجازيةحضاريةتعبيراتتولدمختلفةأمراضا

والأفلامايلأدبفيالمقالاتمنمجموعةم0891عاملها

زحل.لشارةتحتعنوانتحتالسينمائية

عدةأم(بم)639المحسنهماروايتينسونتاص!كتبت

بعيدةفيهماالروائيةوالشخصياتأم(.)679الموت

الوأقعبينالتفريقتستطعلالأنهاالواقععنومنفصلة

"ك!!ب

لم!ي!ك!له!كيك!!ض

ك!!ك!ك!!ك!*

ك!ك!ت!ث!ك!!ك!!تتتزو



275سوهارتو

كتابفيجمعتفقدالقصيرةقصصهاأماأحلامها.وعالم

نشرتأم839عامفيأم(.789)اخرهإلىأنا،بعنوان

.سونتاجسوزانقارئبعنوانكتابفيأعمالهاأفضل

حكصتالتيالأسرإحدىسونجسلالة.أسرةسودج،

الصينيونقام.ام927عاموحتى069عاممنالصين

مهمة،وتحاريةعمرانيةتوسعةبأعمالالحقبةتلكخلال

الكتب،وطباعة،الخزفوصناعة،زراعتهمووصل!

أباطرتهاوأولالأسرةتلكمؤصس!ذروتها.إلىوالفلسفة

كوانغين.زهاوالجنرالهو

بارزعضوأم(.89ا-ا)098لينجتشينجسونج

رئيسنائبمنصبشغلت.الشيوعيةالصينحكومةفي

رئيسةعملتكما،أمء79وحتى9491عاممنالدولة

الصينية-الصداقةلهيئةورئيسة،القوميةالنسائيةللجمعية

وقد.الصينفيالشيوعيةالثورةانتصاربعدالسوفييتية

.أم519عامللسلامستالينجائزةمنحت

صن-ياتصنالسيدةليئباسمتشينجسونجعرفت

-ياتصنالصينيةالجمهوريةلمؤسسالثانيةالزوجةلكونها

موتهوبعد.هناكوتزوجهااليابانفيمعهعملتوقدصن.

فيرفيعامنصباتشيئلينجسونجتبوأت،أم259عام

الصينجمهوريةرئيسانشقوعندما.الصينيةالحكومة

،ام279عامالشيوعيينعنشيككايتشيانجالقومية

فيوظلتموسكو.فىوعاشتالصينسونجغادرت

القوميللحزبالشيوعيونالزعماءانضمأنإلىالمنفى

القواتلمواجهةموحدةجبهةمؤلفينكومينتانجالمسمى

.أم379عامالصينغزتالتيالبريطانية

ابنةهيلينج-تشينجممونجأنبالذكرالجديرمن

مقاطعةمنكونشانبلدةفيولدت.سونججونزتشارلز

وكليةشنغهايفيالثانويةالمرحلةودرستجيانجسو،

الأمريكية.جورجياولايةفيماكونببلدةويسليان

موسيقيمؤلف(.-أم03!)ستيفنسولدايم،

الملهاةمسرحياتبتأليفهأشتهر.أمريكيأغنيةوكاتب

،المعقدةوألحانه،الذكيةالغنائيةبقصائدهوعرفالموسيقية

بوليتزرجائزةام859عامحازوقد.المحذلقةوحبكاته

الحديقةفيجورجمعالأحديوممسرحيةعنللآداب

.ام849عامنشرهاالتي،العامة

مؤلفاأعمالهوبدأ.نيويوركمدينةفىسوندايمولد

ليوناردلحنهاالتيأم(،)579الغربيالحيقصةلأغاني

جيبسيفيستاينجولمععملهذلكيلىبيرنستاين.

مرةلأولولحنهاالأغنياتكلماتكتبوقدام(.)519

إلىالطريقفيحدثمضحكشىءالغنائيةالمسرحيةفي

م(.2691)السوق

يستطيعشخصأيالموسيقيةالمسرحيةأعمالهمن

ام(،)659؟فالسلحنأسمعهلأم(؟)649الصفير؟

ليلةموسيقىأم(؟719)حماقاتام(بم079)رفقة

سوينىأم(،)769باسيفيكىافتتاحيةأم(،)739صغيرة

إلىام(بم)979فليتشارعفيالشيطانيالحلاقتود

،الأغنياتكلماتوكتبأم(.)879الأحراشداخل

لحنأسمعهلعدأفيماالمذكورةالأعمالكلفيولحنها

روجرز.رششاردألحانهاوضعالتي؟،فالس

استولىإندونيسيجنرال(.-أم129)رقوسوط

خلاللمموكارنوالرئيسمنتدريجياالحكممقاليدعلى

الرئيسهوأصبحأنإلى-ام679إلى6591منالفترة

عاملهاالفعليوالرئيس،أم679عاملإندونيسياالمؤقت

برنامجعلىسوهارتوالرئيسأقدمولقد،ام689

إندونيسيا.اقتصادفيكبيرتطورإلىأدىإصلاحي

عاموفيبجاوةيوجياكارتافيرسوهارتوولد

جزربجيعقالتحاقهبعدمحترفاجندياأصبح،ام939

رقيب،رتبةإلىوصلحتىوتدرج،الهولنديةالهند

إلى4291منلإندونيسيااليابانيالاحتلالفترةوخلال

الوطني.الدفاعجيشإلىسوهارتوانضمأم459

بالقواتلمموهارتوالتحق.هارتينهسيتىمر!وتزوج

فيإندونيسياامشقلالإعلانعندالإندونيسيةالمسلحة

المسلحةالقواتمنوحدةوقاد.أم459عام

يوجياكارتافيالهولنديينعلىالهجومفيالإندونيسية

ساعاتستلمدةالجزيرةواحتلوا،أم949مارسفي

المتحدةللأمالهجومهذاوأظهرمنها،ينسحبواأنقبل

.الفعالالعسكريالعملعلىالإندونيسيينقدرة

سوهارتوالإندونيسيالرئيس



سرةأ،سوي672

مأ49!عامالهولنديةالقواتجلاءبعدسوهارتورقي

جيمقلقيادةأصئقائداثملواءرتبةإلىإندونيسياعن

ألاستراتيجي.الاحتياطي

منمجموعةقامتأم،659عامسبتمبرمن03في

للإطاحةفاضملةانقلاببمحاولةأطشيوعيينالموالينالضباط

ضباطمنعددقامعندماالمحاولةبدأتولقد،بالحكومة

علىوردا،الجيشجنرالاتكبارمنمحتةباغتيالالجيش

بعدفيماتطورالذيالسياسيالتوترعلىالجيششجعذلك

وتركز،وأنصارهم،الشيوعيينضدموجهشاملعنفإلى

تلكضحيةوراح،وباش،هجارفيخاصةبصفة

سوهارتواستدعىرقتيا!،مليوننصفحواليالاضطرابات

الاستراتيجىالاحتياطياسلجيث!أمحليااالقيادةرئيسبوصفه

جاكرتا،فىوالنظامالأم!وإعادةالشيوعيالتمردلسحق

الإندونيسي،للجيم!المؤقتالقائدمنصبذلكبعدتولى

الجيم!منضغطوتحتأم،669عاممارسمن11فى

إلىرسمياتفويضاسوكارنوالإندونيسيالرئيص!أعطى

أغياماعلىالحكومةلمساعدة،العامالأمنلاستعادةسوهارتو

سوهارتواتخذهاالتيالإجراءأتأوائلمنوكانبدورها،

أخابعةاوالمنظمات،الإندونيسيالشيوعىالحزبنشاطحظر

دعواوأو،فيهمواطشتبهالشيوعإبمنكثيراعتقالوتمله،

كانتالحالاتلكامعض!أوفى،طويلةلسنواتالسجون

محاكمة.بدونيتمالسجن

لإنهاءبالتفاوضأيضاسوهارتوقامأم669عامفي

وتخلتسوكارنو،الرئيسرغبةحعسبماليزيامعالصراع

السوفييتيوالاتحاد،بالصينالوثيقةعلاقاتهاعنإندونيسيا

المساعداتفيأملاالغربيةالدولنحوواتجهت)السابق(،

رئيساسوهارتوانتخابتمأم689عاموفي.الخارجية

رئيساانتخابهأعيدثم،سنواتخمسلمدةلإندونيسيا

،أم739أعوامفيمشواتخمسمنهاكلأخرىلفترات

اممتمروهكذا،أم399،أم889،أم839،أم789

السبعينياتخلالالسلطةفيأقدامهمثبتاسوهارتو

الميلاديالعشرينالقردمنوالتسعينياتوالثمانينيات

.أم899مارسفىسادسةلمرةانتخابهأعيدحيث

والاستثمارالخارجيةالمساعداتبفضلإندونيسياوحققت

الأزمةعصفت.عهدهفىكبيرااقتصادياتطوراالوافد

استقالتهتقديمعلىوأجبرتهبسوهارتوالطارئةالاقتصمادية

حبيبييوسفالدينبشار،نائبه،خلفه.م8991مايوفي

عامةانتخاباتإجراءحينإلىانتقاليةحكومةرأسعلى

.جديدة

حكمتالتيايماسرإحدىسويأسرة.أسرةسوي،

تشينيانجوكان،م618إلى958منالفترةخلالال!ن

وجنوبشسمالوحدالذيوهو،الأسرةتلكحكامأول

منسنة4..منيقربمابعدكإمبراطوريةمعاالصين

ابنهيدعلىم406عامتشينيانجاغتيل.الأهليةالحرب

.بعدهمنالصينحكمالذييانجديسوي

الإمبراطوريةوتوسيعتطويريانجديسويحاولوقد

لشحنمائىممروهي،العظيمةالقناةببناءفقامالصينية

حدودوأصبحت،الأخرىالمنتجاتمنوغيرها،الحبوب

لمسافةأيزهنجيانجإلىتشوهانجمنتمتدعهدهفيالصين

ومنشوريا.كوريافتحمحاولاتفيفشلولكنهكما،032

سويإمبراطورهعلىساخطاأ!مينياالشعبأصبح

م261عامالكوريينأيديعلىجيشههزيمةبعديانجدي

أخرىهزيمةأيضئاجيشهلاقىم561عاموفى،ضدهفثار

نحويانجديسويوتراجع،الشرقيينالأتراكأيديعلى

وبموته.يانجديسوياغتيالتم816عاموفي.الجنوب

تانغأسرةالعامنفسفىلتظهرسوي،أسرةحكمانتهى

الصين.اضح!صم

فيجوتنجبمقاطعةللسودسكنيةمنطقةأكبرسوددو

السودمنمليونينحواليفيهاويقطنإفريقيا.جنوب

جوهانسبرجمدينةفيللعملمعظمهمينتقلالذين

القريبة.

ممساحةوتغطي،منطقة25منسويتوبلديةتتألف

منزل000/001منأكثروتضمه!صتار..0008قدرها

الضواحيبعضوفيوالقصور.الأكواخمابينتتراوح

بلاالناسمنوكثير،الحديثالطرازعلىمنازلتوجد

السكنيةالأكواخمن000،04منأكثرويوجد،مأوى

.المشاعالأراضيفي

فىالسودالسكانفصلسياسةإلىسويتويرحبرجود

فيالعاملةبالقوىلمدهاجوهانسبرجمنبالقربمناطق

سياسةمنكجزءالميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

جنوبفىالعنصريةالتفرقةانظر:.العنصريالفصل

إفريقيا.

علىاحتجاجاسويتوسكانثار،ام769يونيووفي

باللغةالفئاتبعضتدريستفرضحكوميةسياسة

وقتلتالطلابعلىالنارالشرطةوأطلقتالأفريكانية

منمزيدحدثام849عاموفي.شخص006حوالط

وارتقاء،العنصريةالتفرقةممياسةوبانتهاء.الاضطرابات

إفريقياجنوبفيالحكمسدةالإفريقيالمؤتمرحزب

تقسيمأعيدوعندماسويتو.فيالأوضاعا!شقرتأم499

قسمت،أم599عامالكبرىالحضريةجوهانسبرجمنطقة

إدارية.مناطقثلاثإلىسوشو

إفريقيا.جنوبأيضا:انظر
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أراضينصصمنأكثرالغاباتوتغطيالسويد.وسطفيإق!يسموهوالحميلةالطهبكيعةذاتيا!لاندتلالتغطيوالصنوبرالراتينجأشجارغابات

منوغيرهماوالتزلجالمشىلرياضتيصشاليامكاناالتلجقممهايغطيالتىالسويدجبالتعد.الصادراتأهممنالسويديةالأحشابيجعلمماالقطر

الطق.الهواءفيتمارسالتيالنشاطات

السويدمملكة

طور.أوروباشماليفيتقعغنيةصناعيةدودةالسودد

المصادرعلىمعتمدينمزدهرةصناعاتالسويديون

وخامالأخشاب:وهيالقوفيالمهمةالثلاثةالطبيعية

المائية.والقدرةالحديد

أعلىمنواحداالسويدفيالمعيشةمستوىيعد

الدولضمنتقعوالسويد.أصمالعافىالمعيشيةالمستويات

وأجهزةوالهواتفالسياراتعددفيالرائدةالأوروبية

حولآخرمقياسوهناك.سكانهاعددمعمقارنةالتلفاز

فينفقاتهمتزدادالسويديينأنوهوالدولةهذهغنى

العائلاتخمسويملكاخر.شعبأيمنأكثرالعطلات

يمكنهمحيث،الأرياففىمنازلأوروبافيالسويدية

.الأسبوعنهايةعطلاتبقضاءالاستمتاع

بالطريقةتعرفماعادةالسويديةالحياةطريقة

معالخاصةالمشروعاتعلىتعتمدإنهاإذ،الوسطى

الاقتصاد.تطورفيكبيرةبصورةتؤثرالتيالحكومة

التأميناتأنظمةأفضلأحدالسويديةالحكومةتطق

التعليمالحكومةوتقدم.العالمفيتأثيراالاجتماعية

وتد!بعيد.حدإلىالمجانيةالصحيةوالخدماتالمجانى

غالبيةإن.والأيتاموالأراملالسقلكبارالمعاشات

سنويامعاشاينالونالتقاعدسنسلغونعندماالسويديين

رواتبهممنكسبأعلىم!!لمن%06نحويبلغ

التأمينالحكومةوتقدم.الأخيرةعاما51ادخلال

للصكن.الماليوالعونالصحى

حيثمنالبلدانأكبرمنواحد.ةالسويدتعد

أقلإحدىأيضاالسويدفإنهذاومعأوروبا.فيالمساحة

والنرويجوايسلندافنلنداأنونجدسكانا،الأوروبيةالدول

الراتينجيةالأشجارغاباتإنهـ!ا.سكاناالأقلهيفقط

مساحةوتببئالسويد،نصفكلنأكثرتغطيوالصنوبر

أرضايضاوالسويد.البلدكلساحةمن%01نحوالمزارع

الثلجقممهايغطيالتيوالجبال،الجميلةالبحيرات

قبالةالمنتشرةالصخريةوالجزرالجريانسريعةوالأنهار

الشاطىء.

بحرعلىمدنهاوأكبرالسويدعاصمةستوكهلمتقع

عنالبعيدةالصغيرةالجزرمز!عدذاوتضمالبلطق

ستوكهلمفيالسويدسكان!دسنحوويعيعق.الشاطئ

ضواحيها.فىأو
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وتحوي،القوميةالسويديةالصورعرضصالةلضمجربسهولمقلعة

محتوكهلم،قربملاردلحيرةع!القلعةوتقع،لوحة.0،03نحو

.اليلاديعشرالسادسالقرن!يلنيتقدوكات

الدائرةداخلالشماليالسويدمساحةسبعيقع

الليل،منتصفشمسأرضيصمىإظيمفيالقطبية

فصلأيامشىساعة42لمدةمشرقةالشمستظلحيث

منجزءيوجدالقطبيةالدائرةأع!وفي.الصيف

فنلنداإلىتمتدوهيلابلاندتسمى(موحشة)قفارالبرية

يسمىالذيالشعبكانقرونولعدةوالنروبورو!ميا.

قطعانهرعيأعباءيتحملوهو،ترحالحياةيحيااللاب

الرنة.حيواناتمن

الدنماركشعوبومعهالسويديالشعبيتحدث

،وعادةمتشابهةلغاتالإسكندينافيةالأقطارمنوالنرويج

الثلاثالإسكندينافيةوللدولبها،التفاهميستطعونما

أيضا.وثيقةوثقافيةاقتصاديةروابط

الحكمنظام

ورئيصرملكةأوملكبهادستوريةمملكةالسويد

دستورللدولةوكان.برلمانولديهاوزراءومجلسوزراء

و!بستورحينام759عامإلىأم908عاممنذ

مئالملكقدأم908عامدستوروكانجديد.

بينالتشريعيةالسلطةقسمقدأنهإلاتنفيذيةسلطات

تتزايدأخذتالبرلمانسلطاتأنأيبموالبرلمانالملك

.أم179عامفيبرلمانيحكمتأمسيسوتمتدريجيا.

سعلطهفقدقدالملكفإنأم،759د!متوروحعسب

للدولةرئيسابقاؤهصارثمومن،المتبقيةالتنفيذية

التجاريةالحياةمركروهىمدلهاوأكرالسويدعاصمةستوكهلم

ارروليةاللتجارةالرئيسىالمركزأيضاوهىالملد،لهداوالتادية

.والاتصالات

لهامتحدامأولالسويديالعلم

الحامسالقرلىمشص!ليكالى

رسمياعلماوجعلالميلاديعشر

الألوالىحاءتوقد.أم663عام

البالة.شعارمن

يمثلالسويديالنبالةشعار

أضافهاصغيرةتيجادتلاثة

أم364عامفيألمرتالملك

عامفيرسمياشعاراواتحذ

.أم809

عش!ط!؟حصر!*!كأهـ/

!مبج!خه!ح

تم!إ-ح!

ثي!

ثما*بم.!ا"*عو!

!ضحؤ1\!ا،

!اروح!لا

سحا..-بر!1

/ائيحز

ثم!!لأطو

يهد-بع

حز؟تج!؟!رعح!!-38

ء،/-!-!-دلم

------ءي!مبنليهلأأ!م!لى

الأطلسئ!،ا!لحيط

-ع!ط!؟ائشماليئلم/

!س!+ء+-بخقكاسبم

!عش3انعم!ر

كأ-ممملأرك

لآلط!7ممحير!ندا

أ!حعفرا!!

حزيرةشبهصالشرقىالجزءفىأورولاشماليفىتقعالسويد

وفملحدا.الرويحم!كلوتجاورها.إسكمدساليا



رأسظلأنهمنالرغمعلىتشريفيةأورمزيةشخصية

أكبريكونلكيالدستورعدلأم089عاموفي.الدولة

رسمياالملكيقومللعرش!.ورشاأنثىأمذكراالملكأبناء

فيحاضرايكونأنولابد،البرلماندوراتبافتتاح

الحكومةالسابقالوزراءرئيسفيهيسلمالذيالاجتماع

الجديد.الوزراءلرئيس

الوزرأءرئيسبيدالتنفيذيةالسلطة.الوطنيةالحكومة

رئيسالوزراءرئيسويرشح،الاخرينالوزراءمجلسوأعضاء

الوزراءورئيحه!،البرلمانأعضاءترشيحهيؤيدأنولابد.البرلمان

المرشمحالزعيمأوالبرلمانفيحزبأكبرزعيمي!ضنماعادة

وفي.البرلماننوابغالبيةتضمأحزابمجموعةلائتلاف

رئيسايصيراسلافأصغرأقليةحزبزعيمفإن،نادرةحالات

الوزراءمجلمه!أعضاءبقيةبتعيينالوزراءرئيص!ويقومللوزرأء.

المدنية،الخدمةموظفيمنتتشكلالتيالمركزيةوالوكالات

الحكومة.أعمالبتنفيذتقومالتيوهي

موجزةحقائق

ستوكهلم.:صمةلعاا

السويدية.:الرسميةاللغة

السويد()مملكةسفيرج:كوننحاركتالرسمىالاسم

الجنوبإلىالشصالمنالمسافاتأطول2.كم469.944:اللساحة

كم.4!9العربإلىالشرقمن،أع،572

كم46572:الساحل

سطحمستوىفوقم111.2كبن!جمىحبلقمةأعلى:الارتفاع

الساحل.طولعلىالبحرسطح!ستوىانحفاضأدنىالبحر،

نسمة381.8لأ.""هوأم699لعامالسكانتقدير:السكان

م2""أعامالمتوقعالسكانتعداد2.اكمنسمةأ9:السكانيةالكثافة

8.لم.353587:أم99"إحصاء.نسمة700/9لم،،.

.ريفيون%61وحضريولى84%:السكانىالتوزيع

منوعيرهالحليب،اللحمأبقارالشعير،:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

بنجرالجاودار،الحنازير،البطماطص،،الشوفانالألماد،مشجات

القمح.السكر،

الراتينجية.والأشجارالصنوبرالبتولا،أشجار:الغابات

،السيارات،الكرياتمحامل،الطائرات،الزراعيةالآليات:التصنيع

،الأثاثالسماد،،المتفجرات،الكهربائيةالمعدات،الديزلسيارات

البلاستيك،منتحات،المقوىالورق،الورق،الكبريت،الزحاج

السلعالفولاذ،،السفن،الجاهزةالمنارل،الدقيقةالآلات،الأبلكاش

الحشب.عحين،المنسوحات،تصالهوا،الفولاذية

الزنك.،الرصاصالحديد،حام،الذهب،النحاس:التعدين

أ!ا)أنت:تعنيدوفيلهوعانورد(دوفريا)دوعاملا،:الوطنيالنشيد

(.الجبالتتوجكالذيالشمالأيهاألتالحر

يوديو.6العلميوم:الوطنياليوم

(.واحدةكروناتساويآري)المائةالكرونا:الأ!ا!ميةالوحدة:العملة

النقود.ان!:،الصكحغرىالوحدةلمعرفة
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مجلسوهوالركسداجالسويديالبرلمانيسمى

مدتهالدورةانتخابهميتم-تضوا،934وبهوأحدتشريعى

الأعضاءمن031الناخبونويختار،سنواتثلاث

تعرفالتيالمحليةمناطقهمفيبللأحزاببتصويتهم

المتبقيةوالثلاثونالتسعةا،غاعدأما.الانتخابيةبالدوائر

منحزبكلنسبةحمسبالأحزاببنتقسيمهافيتم

%4يخالأنللحزبولابد،الةومىالمستوىعلىالتصويت

دائرةأيفي%21أو،القوميةالأصواتمنالأقلعلى

وكل.البرلمانفىمقاعدشكللىالحصولمنليتمكن

حقيملكونيزيدأوعاما18يبلغوز،الذينالسويديين

القومية.الانتخاباتفىالتصويت

مايو،إلىأكتوبرمنكاملةد.ورةالركسداجويجتمع

الوزراء.لمجلسالتشريعيةالمةضرحاتويناقشيستفشلالها

بكاملهالوزراءمجلسإعفاءفيالسلطةالركسداجويملك

بسحبتصمويتباجراءمنصبهمنبالمجلسعضوإعفاءأو

الثقة.

رسميمسؤولبتعبنالر!!سداجيقومالرقباء.

غيرالامشخداممنالمواطنينبحرسايةليقومالرقيبيسمى

الموظفينقبلمنللسلطةإونيالقاغيرأوالمشروع

المكاتبوتقام.الحكوميةالوكالارتأوالحكوميين

تضخمبمكافحةالمتعلقةالقضايالمتابعةللرقباءالمتخصصة

الفرصوتوفير،السشهلكينوقضصايا،والتنافسالمالرأس

وهناك.العرقيةالتفرقةواد.عاءات.العملفيالمتساوية

والرقباء.بتعيينهخاصةلجنةتقومللصحافةرقيب

بتحرياتهمالقياميمكنهمكأبراءموظفونيساعدهم

وقد.المواطنينلشكاوىتتجيبالتىتلكأوالخاصة

أم908عامفيالرقيبم!بالسويدأنشأت

منعليهوالمحافظةالقانونا-!ترامضمانفىللمساعدة

وكانت.الجيمقوضباطاطكوميينوالموظفينالقضاةقبل

رقيب.لهاي!وندولةأولبهذااسمويد

كبيراشتراكيسياسيحزبالسويا-في.السياسة

منالثلاثينياتوأثناء.الاشتراكىالديمقراطيالحزبيسمى

وأالرعايةنظامتأسيسفيا-لزبساعدالعشرينالقرن

غيرأخرىأحزابثلاثةوهناكهـ،القطفيالاجتماعيالرفاه

وحزب،الوسطحزب:وهى.يبرتأثيروذاتاشتراكية

فيمهمادوراتؤديوكلهاالأحرأر،وحزب،المعتدلين

الرعايةنظامعلىتوافقالأحزابهذهإن.التشريعيةالعملية

بتخفيضتطالبولكنهاإلىولةافيالشاملالسويدي

أكبروإداريةاقتصاديةسلط،توإعطاء،الضرائب

الحزبهماصغيرانحزبانو!أك.المحليةللحكومات

أموالآالسويديةالأحزابوتنال4الخضروحزبالشيوعى

القومية.الحكومةمن
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في42ادالمقاطعاتمنواحدةلكل.المحليةالحكومة

تعينهحاكممقاطعةكلويح!3حكومتها،السويد

الشعب.ينتخبهمجلسمعالح!صمة

للمدنحدماتهاتؤديالمقاطعاتمحاكم.المحاكم

تنظرالإقليميةألاستئنا!ومحاكم،السويديةوالمقاطعات

أما.المقاطعاتمحاكممنتأتيهاالتىالاستئنافاتفي

فىفتنظرالبلادفىمحكمةأعلىوهيالعلياالمحكمة

المهمة.والجنائيةالمدنيةللقضاياالنهائيةالاستئنافات

47و18بينالذكورالسويديون.المسلحةالقوات

فىشهرا15إلى5.7منالخدمةمنهميطلبعاما

النظامىالجيمققوامويبلغ.السويديةالمسلحةالقوات

تقريبا.فرد00054أسديهاالجويةوالقواتوالبحرية

السكان

علىالسويدسكانعدديزيد.السكانعدد

المناطقفيمنهم84%نحويعيشنسمة.000813/8

البلاد،وجنوبيوسطفىعامةبصورةتقعوهيالحضرية

الثلاثالسويديةالمدنفيالسكانثلثنحويعيشكما

منها.بالقربأوومالموجوتبورج،ستوكهلم:الكبرى

معدلوبهاسكانا،الأوروبيةالأقطارأقلمنالسويد

والنرويجوآيسلندافنلندا.2اكمفرذاا9يبلغلمسكانيةكثافة

السويد.منسكاناالأقلهىفقط

/كم2شخص2!/ميل

52صأكثر6"-من

2-0601-52

أ"-ا!2-25

منأأفل29صلمحل

جر!جونبو

هيلسن!يورج

الماطقلىالعسويدسكادمن84%نحويعيمق.السكانيةالكثافة

الكبيرةالمدلىمنبالقر!أو!يالسكالىثلثلحووسيش.الحضرية

لمو.و!ا،جوتبورح،ستوكهلم:الثلات

فنلنديةأصولمنمواطن05و...نحووهناك

وهمبها،عرقيةأقليةأكبرمكونينالسويد،فىيعيشون

وهم،الشرقيالساحلطولوعلىالشمالفىيعيشون

يتمو،السويديالمجتمعفيكاملةبصورةممدمجون

كما.مهنهمأومظهرهممنأكثربلهجاتهمعليهمالتعرف

أقليةالسويديالشمالفىيعيشونالذيناللابيينأن

وأساليبولغتهممظهرهمفييختلفونوهم.عرقية

ويبلغ.لابلاندانظر:.السويديينمنغيرهمعنحياتهم

وأمناجمعمالإماوأكثرهم،نسمة000.71مجموعهم

فإن،العشرينالقرنمنتصفمنوبدءا.غاباتعمال

فإنهذاومع،والقرىالمدنفىاستقرواقداللابيينأعلب

منبقطعانهميهتمونمازالواالأسربعضمنالرجال

كانكمالاخر،مكانمنيرتحلونوهم،الرنةحيوانات

البلدانمنعددمنأناساستقروقد.أسلافهميفعل

السويد.فيوتركياوالنرويجالدنماركسيماولاالأخرى

جرمانيةقبائلمنالسويديينأكلبينحدر.الأسلاف

عاممنبدءاإسكندينافياإقليمفياستقرتقدكانتقديمة

وثيقةصلةلهمفإنولذا.مق0005إلى0008

القامةطوالالسويديينوأغلب.والنرويجيينبالدنماركبن

خضراء.وعيونهمبنيأوأشقرشعروذوو

اللغةكثيراتشبه،جرمانيةلغةالسويديةاللغة.اللغة

والدنماركيونوالسويديون.اشنرويجيةرالدنماركية

واللغة.بعضلغةبعضهميفهمماعادة!اشنرويجيون

نأبيدالقو،كلفىمتماثلةالمكتوبةأوالمنطوقةأسسويديةا

السويديينمنكثيراإن.موجودةالإقليميةاللهجات

لغتهمالفنلنديةيتحدثونفنلنديأصلمنالمنحدرين

مبكرةأعمارفيالسويديةاللغةيدرسونولكنهم،الأولى

باللغةصلةذاتلغةشحدثونواللابيون.المدارسفي

ببعضيتحدثواأنالسويديينلأكثريمكنو،الفنلندية

أيضا.ثانيةأجنبيةبلغةعديدةحالاتوفى،الإنجليزية

المعيشةأنماط

للنظرلافتةبطريقةأرضهاتضاريسبتباينالسويدتتميز

التيالبحيراتعددأنإلابعيد،حدإلىحضريةدولةفهي

وتتخللهاالغاباتتغطهاالتيالشاسعةوالمناطقتحصىلا

ريفئا.طابعاعليهاتضفىوالبلدانالقرى

فىالسويديينمن84%نحويعيش.المدينةحياة

أكبروهى،مشوكهلمالعاصمةومنطقة.الحضريةالمناطق

نسمة.مليون51.سكانهاعدديبلغالسويد،مدن

الخدماتجميعفيهاتتوافرحديثةمدنالسويديةالمدن

والأبنية،التقليديةالأبنيةمنخليطفيهاويبدو،العصرية

الوظيفيوالمعمارالوظيفيةالناسأهدافتحققالتيالحديثة
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ستوكهلمخاصة-السويديةالمدنمنوالعديد.الحديث

قلاعبهاتوجد-الشرقيالجنوبيالساحلعلىوكالمر

الوسطى.القرونإلىتاريخهايرجعوكنائسمهيبة

أغلبهابنيوقد،عاليةعماراتبهاالكبرىالمدنوضواحي

استجابة،العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينياتفي

.الحضريالسكنعلىالمتزايدللطلب

مثل،العامةالمواصلاتووسائلالمحطرقوتربط

والضواحي،السويديةالمدنمراكزوالحافلاتالقطارات

منتشرةحديديةسككامشوكهلمفيفإنذلكإلىوإضافة

منغيرهافىالحالهووكما.الأرضتحتأنفاقفى

للذينيومياتحدياالمرورتمثلاختناقاتفإن،الصناعيةالدول

لاعتمادونتيجة.السويديةالمدنفيويعملونيعيشون

للتدفئةالكهربائيةالطاقةعلىمكثفةبصورةالمسويد

كماهناككبيرةمشكلةيشكللاالتلوثفإنوالصناعة

الأقطار.منغيرهافيالحالهو

فىالسويدشعبمن%ا6يعيش.الريفيةالحياة

الاقتصاديالتطورإن.الصغيرةالقرىأوالمزارع

الفوارقإذابةفيتسببقدالسويدفيوالاجتماعي

لهذاونتيجة.الريفوسكانالحضرسكانبينالاقتصادية

المعيشةمستوىعلىيحصلونالريفيةالمناطقسكانفإن

أسعاراتضمنالحكومةلأن،نفسهالحضرلسكانالمماثل

منالعديدأنإلىبالإضافة،الزراعيةللمنتجاتعالية

المدنفيالخدماتأوالصناعةفييعملونالريفسكان

الريفيةالمناطقأهلمنالعديدفإنكذلك.منهمالقريبة

المصانع.وفيالمزارعفيوقتهممنجزءايستثمرون

السويدية،الدولةكنيسةهيثريةاللمالكنيسة.الدين

الملكيكونأنولابدفيها،أ!نحماءالشعبمن%9وه

للكنيسةأباؤهمينتمىالذيناسموليديينوكل.فيهاعضوا

ويظلون،ميلادهمعندتلقائيابهاأعضاءيصبحوناللوثرية

السويديينوأغلب.للانسحاببطلبتقدمواإذاإلاهكذا

القطرفيالكنائسأنإلالل!سنيسة،بانتظاملايحضرون

الديخية.العطما،تأيامفيمليئةتكون

الرومالسويدفىالأخرىالدينيةالمجموعاتتضم

كنائسوأتباعالعهدإرساليةوكنيسةالكاثوليك

هؤلاءإلىوبالإضافةواليهود.والمعمدانبيئالبنتكوستال

الأرثوذكعسيةالكنيسةتجبعونالمهاجرينبعضهناك

.والمسلمون،الشرقية

القطرفيالرعايةأعمالمنكثيرفيرائدةوالكنائس

والكنائس،الأعمالهذهبأغلبحاليساتقومالحكومةأنإلا

تقومماخاصةالتنصيرأعمالفي!طويلتاريخلهاالسويدية

إفريقيا.وجنوبارثندفياللوثريةالكنيسةبه

الشطائريةبالمائدةمشهورةالسويد.والشرابالطعام

وساخنةباردةأطعمةمنتشكيلةوهيسبورد()سمورغا

المائدةإنمنها.طلبهكلويأخذةكبيممنضدةعلىتوضع

الراقية،المطاعموفيالعطلاتأيامفيتقدمالشطائرية

اسمويدية،البحريةالرحلاتهـنمنمنعديدمتنوعلى

أولإن.معينبترتيبالأطعمةيأكاونماعادةوالسويديون

الأنشوفةفيهابماالباردالسمكأطباقهويأكلونهما

وبعد.والروبيانوالسردين،!المونوالى،والرنجةوالأنقليس،

الرنةولحمالكبد،فطائرمثلالبارد،اللحميأكلونذلك

فيتنتشرعفةالأرمقاهي

وهيالسويديةالمدلى

حيثللناسبهيجةأماكن

ديهاويشربونيأكلون

أصدقائهم.يمويتحدثون

لأ!لألأ1ؤشث!لمخ!،!!*!
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المغيرةالقرىمنالعديد

بحرصاحلطولعلىتمع

منطقةفيالشممال

%أ6ويعيش!هسلالى

وأالقرىفيالسويدي!تم!

.المزارعفي

سلطةمعالخنزيرولحمالبقرلحموشرائح،المدخن

كراتمثل،الدافئةالصحونتأتيذلكوبعد.الخضراوات

الرنجةأووالأنشوفة،المطبوخوالخضار،البيضوعجةاللحم

وأ)الحلوىالمفضلةوالعقبةالخبز.كسرفىالممبوخةا

أغواكهوا،الجبنتضمأسطعام(ابهايختمالتيالفاكهة

.والمعجناتالفاكهةوسلطة،زجةأ!إا

ماوعادة.بساطةأكثرأكلايوميايأكلونوالسويديون

معجناتأوباردشرا!فيحبوبمنالإفطاريتكون

فطائرمنيتكونقدأصغداءاويتكون.لبنأوثقيلةوقهوة

صحنمنالعشاءويتكون.وقويرقيقخبزهامفتوحة

البطاطس.ومعهالسمكأواللحم

يشربودالإس!ضدينافي!تجيرانهممثلالسويديينإن

قيالىا!ضاتوأثناءالأكلوقتالقهوةمنكبيرةكميات

يصحبهاأضياالجعةيحبوداسمويديينمنوكثير.العمل

أصافيت.باسميعرفلهلالونححوليمشروبأحيانا

سنمنالأطفالمنالسويديةالحكومةتطلب.التعليم

والتعليما،بالمدارسالالتحاقعاماأ6سنحتىالسابعة

وتقوم،السويديينللأطفالمجانيتعليموالثانويالابتدائي

والكلياتالمعاهدوأغلبالجامعاتكلبإدارةالحكومة

البلاد.فيالتخصصية

برياضيلتحقون!شوات!مبعمنأقلالأطفالومعظم

الح!صمةوتساعد،المنظماتأوالأفراديديرهاالتيأطالأطفا

لازما.أمراليسبهاالالتحاقأنإلا،الأطفالرياض

ثلاثةوبهاغرندسكولاالابتدائيةالمدرلحمةتسمى

الأولىالمرحلة.سنواتثلاثمنهاكلمدةأقسام

والمرحلةسنوأتسئوتسعبينأطفالهاعمريتراوح

إلىأعوامعشرةسنمنالتلاميذبهايلتحقالم!وسطة

سنمنطلابمنفتتكونالعليا،المرحلةأماأعاما.2

عشرةالرابعةأوعشرةالثالثةلعمنوفيعاما.اءإلى31

سنوفىيرغبونها،التيالمواداختيارفيالطلابيبدأ

مقرراتتسعةمنواحدايختارونعشرةالخامسة

وشعلم.العامتعليمهميواصلونالطلابوأغلب.درا!ية

الحرفأوالمنزليالاقتصادمثل،عمليةمهاراتآخرون

خاصةدوراتيختارونوبعضهم.الور!قداخلالمتنوعة

تلميذكلمنومطلوب،التجارةأوأضقنيةاأواللعاتفي

الإنجليزية،اللغةدراسةعاماأأ-3.مابينسنهيبلغ

هذهبعدالإنجليزيةاللغةدراسةيواصلونمنهما%9.ونحو

الإجبارية.المرحلة

إلىالأطفالبعضيذهبغرندسكولاإكمالبعد

أنواعهناككانتام669عاموحتى.الثانويةالمدرسة

ومدتهاالعلياالثانويةالمدرسة:هيالثانويةالمدارسمنثلاثة

المدرسة.الجامعةلدخولالطلابوتعد،سنواتثلاث

الاجتماعيةالعلومفيدوراتولعطهى،المستمرة

دوراتفتقدم،المهنيةالمدارسأما.والتقنيةوالاقتصادية

فىأعوامثلاثةإلىعاممنتبدألمدةومسائيةصباحية

المنزلي.والاقتصاداليدويةوالحرفالصناعةمقررات
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ولنكوبنغ،،جوتبورجفيجامعاتستالسويدفي

هذهأقدمإنوأبسالا.وأوميا،،وستوكهلمولوند،

.أم477عامأبسالافيأنشئتالجامعات

عامةمكتباتأربعالسويدفييوجد.وا!لتاحفالمكتبات

فيالجامعيةوالمكتبات،ستوكهلمفيالملكيةالمكتبة،للبحث

المكتبةأنشئتوقدأبسالا.ومكتبةلوندومكتبة،جوتبورج

منالعديدوبها،الميلاديعشرالسالغالقرنفيالملكية

عامة.مكتبة004نحووللسويد.القديمةالسويديةالخطوطات

فيمتحفوهو،سكانسن:الرئيسيةالمتاحفوتعنحمل

والمتحف،القديمةالسويديةالمنازليعرضالطلقالهواء

المنحوتاتمنسويديةمجموعاتبهوتوجد،القومي

ستوكهلم.فييقعانوالمتحفان،والرسومات

نشاطاتويحب،رياضيشعبالسويديون.الترويح

الرياضتانوهما،الهوكيكالتزلبركرة.الط!قالهواء

يشتركعامكلمنمارسشهروفيالشتاء.فيالرئيسيتان

يسميسباقفيالريفعبرالتزلجفىالسويديينآلاف

مسافةوتبلغدالارنا.مقاطعةفيويعقدالفاسا،سباق

كم.09نحوالسباق

الهواءنشاطاتمنفهماالأسماكوصيدالصيدأما

الصيادونيصطادالسويد.فىشعبيتهماولهما،الطلق

السويديةوالبرية.السويديينلينشميتهالهارياضةاللشىرياضة

يشتىرياضي(أعلاه)الصورةدى.للمشاةمثيراتحدياتمثلالشمالية

القطية.الدائرةشمالإلىطريقه

3!!!بزجمى!حلا"ءأ

!!!*ءثي!!!

منالسباقيبدأ.مارسلتحهرفيويقامطالريفعبرللتزلجالفاساسباق

كم.09مسافتهوتبادالارنامقاطكةفيمورافيوينتهيسالن

ورياضة.البريةالطيورمنوغيرهاوالثعالبوالأيائلالإلكة

والتروتة.،والسالمون،الكراكيصبدتشملالسمكصيد

الثيجفيثقوببإحداثالناسميقمالأنهارتتجمدوعندما

داخلها.صيدهمصناراتويرمون

القدموكرةوالتخييمالمشيرلياضةالعسويديونيعشق

منعددوهناك)التنس(المضربوكرةوالإبحاروالسباحة

صاروا-أدبيرجوستيفانبورجبيورنمنهم-السويديين

كبيرةانتصاراتوحققوا،كربالمهكرةفيدولييننجوما

الجمبازتمريناتوهناك.ارروليةاالمسابقاتكبرىفي

مظاهرأحدوهيالسويدفيشعبتهالهاالتيالرشيقة

المدرسي.التدريب

وأالبحرعندإجازاتهميقضونالسويدييزامنوكثير

جزيرةمثل،الساحلقبالةالوافحةالسويديةالجزرفى

البحيراتقربينتجعونوآكأرونأولاند،أوجوتلاند

الجزءتغطيالتيالواسعةأجريةافيأوالعديدةالسويدية

أيامثلاثةلمدةبرحلةالسياحوي!تمتعالبلاد،منالشمالي

القناةوهذهالسويد.جنوبيعبرتجرياوهيجوتاقناةعلى

كم056الرحلةطوليجعلمماوالأنهارالبحيراتتربط

الناسيستمتعالمدنوفىاشهلم،ستوإلىجوتبورجمن

القهوةبشربيقومونأوا!ديدةاالسويديةالمدنبحدائق

الأرصفة.!مقاهيمنالمارةومشاهدة

السويدفيالرئيسيةالشتاءاتنالاتتقام.العطلات

السويديونيحتفلديسمبر13يوموفيديسمبر،شهرفى

وقبلالنور(.)مهرجانالضوءاحتةا!لوسيا،سانتبعيد

منتاجمعأبيضلباساا&حغيراتالفتياتتلبسالفجر

باغنيةعائلاتهنبإيقاظويقمن،الخضرةدائمةالأوراق

المحلىوالكعكالساخنةا!!هوةلهمويقدمن،تقليدية
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فىالسويديونبهايقومالميلادأعيادواحتفالاتقليلا.

الرئيسيةالوجبةلتناولالأسروتتجمعالميلاد.عيدعشية

الوجبةهذهبعد.والسمكالخنزيرلحمتحويماعادةالتي

الميلاد.عيدانظر:.الهداياإنسانكلينال

يومفي،الصيففصلمنتصفعشيةاحتفالاتتعقد

إلىالصيفبعودةالناسيحتفليويخو.26و91الجمعة

المزينةمايوشوسارياتحولويمرحونويرقصونالسويد،

منالسادسويوافق،الوطنىاليوم،العلميوم.الليلطوال

للمنظماتالوطنىالعلمبتقديمالملكيقوموفيهيونيو.

.خاصأ!احتفافىالسويديةوالجمعيات

اجمهة،عاضرائبأصسويديونايدفع.الاجتماعيةالرعاية

الاجتماعيةاشعايةإعاناتمنالعديدتقدمالحكومةأنإلا

السادسةسنتحتولدل!سلعلاوةأسرةكلتنالحيث

الجامعة.أوأضانويةاالمدرسةفىولدلكلوعلاوة،عشرة

القروضلهموتقدمالجدد،المتزوجينالحكومةوتساعد

الحكومةتقومالمعاناةأحوالبعضوفي.المنازللتأسيس

موظفلكلتضمنكماللأسر.الإيجارقيمةربعبدفع

الاباءوبعضالأجر،مدفوعةأسابيعلأربعةسنويةإجازة

العطلاتلقضاءعلاواتشلقونالمنخفضةالدخولذوي

أولادهم.يم

إعاناتا!نيناوظائفهميفقدودالذينالسويديون

كانوااشتىمرتباتهمامنكبيراجزءاتمثلوهى،بطالة

مجانية.طبيةخدماتالناسينالكماسابقا.يتقاضونها

تبلغسنويةمعاشاتالسويديينأغلبينالالتقاعدوبعد

لأعلىلهمذفعالذيدخلهممعدلمتوسطمن6%0نحو

معاشاتالحكومةوتقدم،خدمتهمأثناءعاماعشرخمسة

والديهم.أحدفقدواالذينوللأطفالوالأيتامللأرامل

الفنون

بالرجوعالسويديالأدبجذورمتابعةيمكن.الأدب

اعترافانالسويديمؤلفأولأنإلا،الوسطىالقرونإلى

صارحيثعشر.التاسعالقرنفيإلايظهرلمعالميا

الأدبتاريخفىأثراال!صابأكبرستريندبيرجأوجست

القرننهايةفيالمكتوبةومسرحياتهبرواياتهالسويدي

رواياتساعدتفقد.العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسع

الرئيسيةوأفكارهاالسرياليةطبيعتهابسببستريندبيرج

بصورةالحديثالمسرحيالفنتطويرعلىالشجاعة

خاصة.

فيللآدابنوبلجائزةالسويديينالكتابمنعديذنال

لاجرلوفسلماكانتأم909عاموفي.العشرينالقرن

يومناحتىوتعد،الجائزةبهذهي!صمالسويدفيشخصأول

حولرواياتهابسببالقطرمستوىعلىمؤلفةأفضلهذا

آخرونكتابنالوقدرأسها.مسقطفارملند،فىالحياة

ما169عامفيهيدنستامفونفيرنومث!طالجائزةتلكغيرها

لقصائدهام319عامفىكارلفلدتأكسلوأريكالأشعاره

لرواياته،ام519عاملاجركفيستفابيانبارونالها،الغنائية

عاممارتنسونإدموندوهاريجونسونإيفيندمنكلونالها

لرواياتهجونسون،الجائزةالأخيرانوتقاسمأم479

والمقالاتالمسرحيللفنومارتنسون،القصيرةوقصصه

والقصائد.والروايات

نال،سنواتمنتلاهوماالعشرينالقرنمنتصففى

فاهلووبر،سيوولماي،والزوجةالزوجمنالمكوناغريقا

شرطيحولالقصصيةلمسلسلاتهماعالميةشعبية

بك.مارتنستوكهلم

اعترافانالواالذينالسويديونالفنانون.الجميلةالفنون

والمهندسينوالنحاتينالرسامينغالبيةإن.قليلوندوليا

منأخرىأماكنفىتطويرهاتمأساليباتبعواالسويديين

صارالعشرينالقرنمنالأولىالسنوأتوفيأوروبا.

لنصبهخصوصا،شمهرةالسويديينالنحاتينأكثرملزكارل

فىشهرةسورنأنديرسالرسامونال.المنحوتةونوافيره

فيللوحاته،العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرننهاية

أوستبيرجراجنارقامالمعمارفى.ورسوماتهالطبيعيةالمناظر

عامبناؤهااكتملالتيستوكهلممدينةقاعةبتصميم

فىأثرهللقاعةالحديثالأسلوبتركوقد.ام239

إسكندينافيا.دولكلفيالمعمارلنناطهندسين

إسهاماتأعظمكانتلقد.الصناعيالتصميم

التصميممجالفىالفنيةالإسكندينافيةوالدولالسويد

التصميمفىأثرهاالإسكندينافيةللدولوصار.الصناعى

منالعشرينالقرنوثلاثينياتعشرينياتفيالصناعى

بسيطةوخزفيةزجاجيةوسلعللأثاثتصنيعهاخلال

علىالسويديونالأثاثمصمموركزوقد.ومتجانسة

.الجاهزةوالألبسةوالتنجيدالألوانالفاتحةالأخشاب

فىالسويديةالكلاسيكيةالموسيقىاتبعت.الموسيقى

الأوروبيةالدولفىالمومميقيينالمؤلفينكبارنماذجالغالب

ترجعمهمةموسيقيةفولكلوريةتقاليدوللسويد.الأخرى

جينيالسويديةالمغنيةوأصبحت.الوسطىالقرونإلى

والموسيقيالغنائيالمسرحمغنياتأشهرمنواحدةليند،

حتىالناسعلىقوياتأثيرهاوكانعشر.التاسعالقرنفي

بيورلنجيوسىمنكلويحتل.السويديبالعندليبلقبوها

مغنصيأشصبينمكانهمانيلسنبيرجيتالمسرحيةوالممثلة

العشرين.القرنفيالأوبرا

تمكنتالعشرينالقرنأوائلفيالسينما.عناعة

وكانللنظر،لافتةبويقةالسينماصناعةتطويرمنالسويد

تلكفيمؤثرينمخرجينستلر،ومورتزسيسرمفكتور
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الإسكندينافي.الأدبمنأفلامهماأغلببناءوتم،الفترة

بدأتالتيجاربوجريتاالسينمائيةالممثلةهناكوكانت

إلىتنتقلأنقبل،الصامتةالسويديةالسينمافيأعمالها

إنجريدوكانت.ام529عامالأمريكيةالمتحدةالولايات

فىالتمثيلبدأتقد،الأخرىالسينمائيةالممثلةبيرجمان

نإ.المتحدةالولاياتفيالشهرةنالتذلكوبعدالسويد،

إنجمارالخرجهوالحديثةالسويديةالسينمافيشخصيةأهم

فيلممخطوطةككاتبنالهاشهرةأولوكانت،بيرجمان

نطاقعلىشهرةبيرجماننالوقد،ام449عامالعذاب

.للإعجابالمثيرالتصويرذاتالرمزيةأفلامهبسببدولى

السطح

الجزيرةشبهمنالشرقيالجانبالسويدتحتل

تتشكلالنرويجوبينبينهاالفاصلةوالحدود.الإسكندينافية

الأرضتنحدر.الجبالبعضمنهاأجزاءفيالتلالمن

شرقا.البلطيقوبحربوثنياخليجباتجاهتدريجيةبصورة

غيركيولنجبالمنالريفيةالطبيعيةالمناظروتختلف

إلىالغربيالشمالفيالأشجارمنوالخاليةالمسكونة

نحوالبحيراتآلافوتغصالجنوبفيالخصبةالمبمهول

السويد.مساحةمن12

الجنوبفيرمليةسواحلالطويلةالسويديةالسواحل

وهناك.والشمالالغربمنأجزاءفيصخريةومنحدرات

الساحل،عنتملعيداعديدةصغيرةجزرمجموعات

خصبةجزيرةوهيجتلاند،هيالسويدجزروأكبر

مساحتهاأولندوجزيرة2،كم!3..4نحومعساحتها

البلطيق.بحرفيالجزيرتانوتقع2،أكم0،35

سلسلة-أ:رئيسيةأقاليمأربعةمنالسويد،تتشكل

المنخفضات3-الداخليةالش!ساليةالمنطقة2-الجبال

الجنوبية.أسويديةاالمرتفعات-4السويدية

الحدودتمتدكيولن.جبالمنجزءوهي.الجبالسلسلة

ويسميها،الجبالهذهعبرالنرويجمعللسويدالشمالية

الجليديةالأنهارمنمئاتوهناك.كيولنجبالنالنرويجيم

تغطيهاالتي،السلسلةفىالعلياتالمنحدرا!تغطىالصغيرة

يبلغالذيكبنكيسجبلهوالس!يدفيجبلأعلى.الجبال

الوعر.الإقليمهذأفيي!عوهوم،111.2ارتفاعه

يزيدالتيالجبالهضبةشمالتمبنقه!ىالتيوالأرض

المناخلأن.تماماالأشمجارمنتضشلوم005علىارتفاعها

تنموحينفيالأشمجار،معهدنبتولا،البرودةقاسيهناك

الدافئة.السفلىالمنحدراتعلىالبتولاأشجاربعض

السكانقليلةواسعةأرض.الداخليةالشماليةالمنطقة

الصنوبرمنضخمةغاباتوفيهـط،التلالبهاتكثر

الأخشابوقطع،الأرضأغلبتغو،الراتينجيةوالأشجار

الجريانالسريعةالأنهارمعظموتت!كه.مهمةصناعةهناك

الداخلية،الشماليةالمنطقةمضتحرقةالشرقيالجنوبنحو

الأنهاروبعض.الكهرومائيةدرةالقىمنكثيراتولدوالتي

طويلة،بحيراتلهوبعضهاوض!يقةعميقةأوديةكونت

أغلبويعيشبوثينا.خليجحللىطاتجاهفيديانالووتتسع

علىأوالوديانهذهفيالداخليةالشماليةالمنطقةسكان

الساحل.

الشماليةالمنطقةبينالحدودمناجزء4تورننهرويكون

أنهار:الإقليمفيالأخرىالأنهاروتشملوفنلندا.الداخلية

فياقيالمزرعةإن.المقاطعةهذهأرضمن%04الزراعيةالأراضىوتغصالقطر.أراضىأخصبلعضتضما!لنخففحةالسويديةالأراضي

نوركوبنج.قربأوسترجوتلاندإقليمفيتقعالصورة
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مرحغاليستالخريطةهده

ادوليةالحدودلمحي

منطقةوهيبرجسلاجنوتقع.ودال،أنغرمانوأوم،لولي

أقصىالواقعالجزءفىدالنهرجنوبيبالمعادنغنيةتلال

الداخلية.الشماليةالمنطقةمنالجنوب

يأعاىبهاالسكانعدديزيد.السويديةالمنخففات

والجنوبيةالوسطىالسهولالإقليمهذاويضمآخر.إقليم

البحيراتالواسعةالوسطىالسهولويتخللللسويد.

،الصغيرةوالتلالبالأشجارالمغطاةالجبليةأدسلاسلر

.السهولهذهمن%04منأكثرالمزارعوتغطي

في،وفتيرنفنيرنوهيالسويدبحيراتأكبروتقع

كم584.52فنيرنبحيرةومساحة.السويديةالمنخفضات



يناير

يرفبرا

سرما

بريلأ

يوما

يونيو

يوليو

غسطسأ

سبتمبر

كتورأ

لوفمبر

ديسمبر

يةالشصالحرارةدرجاتمعدل

ستوكهلم

الحرارةدرجات

مئويةيتفهرنها

منحفضعالمنخفضعال

ه--ا3123

37263-3

صفر45327

07552131

5846814

489394

383131

33261-3

والثلجالمطرأيام

8

7

7

6

8

7

9

"أ

8

9

9

9

بحيرةمساحةوتبلغ،الأوروبيةالبحيراتأكبرمز!وهي

2.اكم1192فتيرن

خصوبةالأراضيأكثرالوسطىالسهولمنطقةفىتوبرلى

سكانيامنطقةأغلبالزانوغاباتالمزارعوتغطيالسوجد.في

أغنىسكانيامنطقةوتعدالقطر.منالأقصىالجنوبئ

.السكانفيكثافةوأكثرهاالسويدفيالزراعيةالاراضي

هضبةأيضاتسمى.الجنوبيةالسويديةالمزفعات

فوقم035نحوترتفعصخريةمرتفعاتوهىجتلاند
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ياير

يرفبرا

مارس

لريلأ

يوما

يوليو

يوليو

أغسطص

ستمبر4

أكتوبر

لوفمبر

يسمبرد

الشهريةالحرارةدرجاتمعدل

سارنا

الحرارةدرجات

مئويةيتفهرنها

مسخففه!عالمنخفصل

صفر53213

641517

644718

7--أ!أ3

والثلجالمطرأيام

8

ه

ه

7

6

13

12

9

9

9

فقيرةتربة-السكانقليلة-المنطقةولهذهالبحر.سطح

الجنوبيالجزءأماأغلبها،النباتاتتغطي،حجرية

صغيرةبحيراتوبهمس!فهوالإقليممن

.ومستنقعات

لمناخا

الأجزاءبينكبيرةبدرجةالسويدمناخيختلف

منالقادمةالغربيةالجنوبيةالرياح.والجنوبية،الشمالية

وشتاءلطفاصيفاالسويدجنوبيتعصالأطلسيالمحيط

-لمضد؟؟!!ء؟

4؟،تمكبمط

ادرحات

لمحونهايت

52لمحوق

52-"!ها

ادرحا!

مئوية

4-لمحوو

إلى84-

إلى218-

ع.*ور،--لمكي!،كؤ!؟بم

!بمس-؟ى-!سهوند!تف!لا!ى

قيل!!؟ئج

رز5ي6*4كا!نرفيخ!شنه!!نرثبم؟نرلأ؟بر،؟قيلإء؟

-!+ع-ء؟بر!رر--ستوكهكاكا

أ-؟ئ!!-؟ءبم!د،!يرشقي*خ

7كا-!لاع،!خرلجيورجتجى؟وركئيبنبم!؟؟!-

لم7-!،قي،؟!!ئر؟

كأ!7نج7!!-!:ء؟!؟!3فلأيو-؟ء!لمج

يناير.شهرفيالحرارةدرجاتمعدل

لارد.شتاؤهاالسويدمنالخحماليةالمناطق

أقلشتاءذاتالقطرسالحنوبيةالاجزاء

.برودة

الدرج!ت

مئوية

61لمحوو

21تحت

صي!يوليو.شصفيالحرارةدرجاتمعدل

الألاليمأعلبوفيالشمالفىباردالسويد

السويديةالحموبيةالمناطقلميوالصيف!الداحلية

دافئ.

57منأكتر

ء.م!أكلىد،--+

ثولآتلبمرح!؟

بربر!،+!!أ"3

!ير!!،ي؟3!

التساقطغالبية.للتساقطالشوياللعدل

الشماليةالمحطقةأماالحبلية،المناطقعلىيكون

عنلصيبهافيقلوالمنخفضاتالداخلية

ذلك.
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نأنجدذلكخلافوعلى.الأحوالأغلبفيمعتدلأ

جبالتحجزباردا.وششاءلطيفاصيفاالسويدلشمالي

علىضعيفايكونتأثيرهافإنولذا،الأطلسيةالرياحكيولن

السويد.شمالى

فيالحرارةدرجةمعدلوصلالعسويدأقصىفي

أبردوهما،مئويةدرجةصفرإلىوفبرايرينايرشهري

فيالواقعةكرونافيالحرارةدرجةتبلغحينفيالشهور.

بينما.الشهرينهذينخلالم251-الشمالأقصى

دفئاالشهورأكثروهويوليوشهرفىالحرارةدرجةتتراوح

فىم512-14والجنوبفىم51517بينما

ا!وائيةاالكتلحرارةدرجاتتهبطالشتاءوفى.الشمال

المناطقفىم-43وإلى،ستوكهلمفىم-23إلى

السويد.منالشمالية

وفىكيولى،أ!جبافىعموماالأمطارأكبرمعدل

بوثيما،بخليجتحيطالتيالسهولمنالجنوبيةالمرتفعات

وفبرايرينايرشهريفيالجنوبيةالمناطقالتلجويغطي

أكتوبرمنتصفمنالفترةفيالشمالفىالثلجويتساقط

أبريل.منتصفإلى

قتصادلاا

الغنيواقتصادها.الصناعةفيمتقدمةدولةالسويد

الخدممات.وصناعةالمتقدمةالهندسةمنمزيجعلىمبني

من%09ونحوصادراتها،علىكبيرةبصورةتعتمدوهي

اسدولةارملكية.الخاصالقطاعيملكهاالسويديةالصناعة

العامةوالمواصلاتالمناجمعلىرئيسيةبصورةتقتصر

الهاتفية.والاتصالاتوالطاقة

الغاباتمثلالوافرةالطبيعيةالمواردساعدتوقد

زراعيةدولةمنالسويدتحويلعلىالحديد،وخامالواسعة

.اليومنشاهدهكالذيصناعيامتقدممجتمعإلىفقيرة

تزودانالنوويةالقوةمنشآتإلىبالإضافةالكهرومائيةالقوة

فىالغنيةالمزارعوتنتجإليها.تحتاجالتربالطاقةالبلاد

يحتاجهمامعظمالسويدمنوالاوسطالجنوبىالإقليم

.الطعاممنالقو

للتعاوننتيجةالسويديالاقتصاديالتطورتحققوقد

ونقاباتالمستخدمينومجموعاتالحكومةبينالوثيق

نظامتطويروسائلعنالمجموعاتهذهبحثتفقد.العمال

عماليةسياسةخلالمنالعاملةللقوىالكاملالاستخدام

المفصولين.العمالانتقالوإعادةتدريبإعادةعلىمبنية

اقتصادتطورعلىالسويديةالحكومةساعدتوقد

والضرائبية،الصناعيةبسياساتهامباشرةغيربصورةالبلاد

والتنميةالأبحاثفيعامةأموالآالحكومةاستثمرتكما

هذاإلىإضافة،الحقولمنوغيرهالتقنيلتشجئالابتكار

للسويدالإجماليالوطنىالنابخ

ص%72ا!اعةا

بر3عةارلرا

%07تمالحدا-

أمريكيدولار08.372،لم...للغللسويدالإجمالياسطيااضاغا

للسلعالكليةالقيمةهوالإجماليالوطمىالاجإن.أم879عام

المجتمع،تشملالخدمات.عاملىالقطرداحلالممتحةوالحدمات

وخدماتوالملكيةوالتأمين،والتمويل،الشخصيةوالحدماتا!صمة

تضم.والمرافق،والاتصالاتوالمقلوالفنادق،أضحارة:ا،ا!لأعمال

.والعاباتالزراعة:الزراعةوتضمأخصميع،واالإلشاءاتا:أ!اعةا

الاقتصاديةالنشاطاتحسبوالعمالالإنتاج

اتئوالنممتبةالألثخاصعددالمئويةالنسبةالاكصاديةالنشاطات

الوطنيالنابخمن

ليلإجماا

---!-*!-.ء-!والحكومةالمجتمعخدممات

193لم.28000796الشخصيةوالخدمات

9802"،...02التصيع

والملكيةوالمأم!!أضموي!ط،ا

22000.793ازعما-ا:حدما!

46241)0،،01والحطاعموالصادتاضحارةا

7000.813والاتصالاتالمقل

2213"".7لمتماءاتلإا

،37"..3العامةالمرافق

،143"..3والعاباتالزراعة

الأسماكوصيد

بر-112لم...--التعدي!

-.--،942-4.!.-01"-الإححالط

.%1مىأقلكأ

مأ199لعامالأرفام

السويدية.الإحصاءات،الدوليةالعولمسطمةالمصدر:

دوريةبصورةالكروناقيمةبتخفيضقامأ!زراءامجلسفإن

صاروهكذا،النقديةالصادرأتتكلفةلتقليلمحاولةفى

.الخارجفىالمنافسةعلىقدرةأكثرجعلهاممكنا

السويدية،الوظائفثلثينحوتقدم.الخدمةصناعات

.السويديللاقتصادالكليالناتجثلثىيقاربماوحققت

تنتجاقتصاديةنشاطاتهيالخدماتصناعاتإن

التعليم،مثلنشاطاتتضموهى.السلعوليسالخدمات

أما.والتجارةالصحيةوالرعاية،الحكوميةوالإدارة
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للأرضالاقتصاديالامشخدامالحريطةهذهتوضحعا)سويد.اقتصاد

وترسباتالقطرفيالرئيسيةالمزارعمنتجاتتبيروهي-،السوب!كهما

مراكزوتظهر،أهميةالأكثرالسمكيةومنتحاتهاالرئيسيةالمعادن

الأحمر.باللونئيسيةالراضصنيعا

!!اد

كسحمم!

ص!و

!!!3؟

جمها!-*ممي!

سلم3؟!بر

3يرلم

،لأ!ص!بم

والتعسلية،،والترويح،والاتصالات،المصرفيةالصناعات

.خدماتصناعاتأيضاف!النقلإلم،إلأضافة

وغربىالسويدوسطمنكلفىالتصنيعينتشر.ضيعالتكل

والفولاذالحديدصناعةوتنتج.الساحلطولوعلىسكانيا

كرياتمحاملمثلمنتجاتفيويستخدمالجودةعافينتاجا

الدقيقةوالأدوأتللصدأ،القابلغيرالفولاذوسلع،التحميل

فيكبيرةبصورةالفولاذويستخدم،الساعات"كزنبرك

الإنتاجثلثمنأكثرفيتدخلوالتي،الهندسيةاتالصناعا

البلاد.صادراتمننر%وتشكلالسويديالصناعي

الالاتالمهمةالسويديةالصناعةمنتجاتتشمل

هيولنكوبنغ.والسفنوالطائراتوالسياراتالزراعية

ترولهاتنفيويوجد،الطائراتلصناعةالرئيسيالمركز

منولكل.الديزلومحركاتالطائراتلمحركاتمصافي

،للسياراترئيسيةمصانعولنكوبنجوجوتبورجستوكهلم

فيالمصنوعةالسياراتعددنصفنحوتصديرويتم

وهماوسابفولفوشركةمنالمتحدةالولاياتإلىالسويد

هماومالموجوتبورجإنالسويد.فىاسمياراتصناعأكبر

الهندسةوتنئصناعة،السفنلصناعةالرئيسيانالمركزان

الطاقةإمداداتفيالمستخدمةالمعداتالكهربائية

المهمة.السويدصادراتمنوهيوالهواتفوالاتصالات

،الخامموادهاأغلبالكيميائيةالصناعةوتستورد

ومنتجاتوالسماد،المفرقعات،الرئيسيةالمنتجاتوتضم

ثقابعوداختراعتموقد.الأمانثقابوأعوادالبلاستيك

أكبرمنالسويدتزالولاام484عامالسويدفيالأمان

العالم.فىلهالمنتجين

السويدفيللزراعةالصالحةالأراضىمسماح!.الزراعة

يسمىإقليموهناكمساحتها،منفقط%ا.بنحوتقدر

أكثروهوجيد،مناخذو،الجنوبأقصىفييقعسكانيا،

فيالزراعيةالمناطقمنالعديدويقع.خصوبةالمناطق

أغلبأماالسويد،وسطفيالبحيراتوحول،الجنوب

للزراعة.صالحةوغيرجداباردةمنطقةفهوالسويدشمالي

ومساحة.الداخليةالشماليةالمنطقةمن%امنأقلويزرع

المزارععددثلثيفيهكتارا،02عنتقلالواحدةالمزرعة

تقريئا.يزرعهاالتيالأرضيمتلكمزارعوكلالسويد.في

المصادرالحيواناتوتربية،الألبانمنتجاتمزارعوتعد

ولحماللبنويشكل.السويديينالمزارعينلدخلالرئيسية

المحاصيلوتضم.لهمالرئيسيةالمنتجاتالخنزيرولحمالأبقار،

السكريوالبنجروالبطاطسوالشوفانالشعيرالرئيسية

التعاونيةللحركةينتمونتقريباالمزارعينكلأنونجد.والقمح

بجمعتقومالتيهيالتعاونياتوهذه.ال!مويديةالزرأعية

التعاونية.انظر:وتسويقها.ومعالجتهاالزراعيةالمنتجات

خامرواسبأغنىبعضالسويدتمتلك.التعدين

قربيقعالسويديالحديدخاموأغلب،العالمفىالحديد

افضلبعضلابلاندمناجمفيوتوجدلابلاند.فيكرونا

خاممعظمتصديرويتم.العاليةالعالميةالجودةذاتالخامات

صيفا.بوثنياخليجعلىالواقعلولياميناءطريقعنلابلاند

عبرالخامينقللوليا،مرسىالثلجيغلقعندماالشتاءوفي

.الثلوجمنالخاليالنرويجفينارفكميناءإلىالجبال

معظمعلىالسويديةوالفولاذالحديدصشاعةتحصل

فتحصلإليهتحتاجماباقيأمالابلاندمناجممنخاماتها

.دالنهرجنوبيالواقعةبيرجسلاجنمقاطعةمنعليه
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المنتحاتأكترالسيارات

فيأهميةالصساعية

السياراتإنالسويد.

التيهذهمثلالسويدية

الصورةفيصنعهايغ

ألحاءلختلفتشص

العالم.

خاماتالسويد،شماليفيإسكلفتيا،إقليمفيويوجد

والفضة.والرصاصوالذهبالنحام!

مرأحضرالغاباتتغطي.الأسماكوصيدالغابات

الأحشابامنالبلادصادراتوتبلغاسمويدمساحةنصى

أ!جروتقعصادراتها.من%02نحوالخشبيةالمصنوعاتأو

نأنجدحيق،الوسطىأسشماليةاالأقسامفيالغاباتمناطة!

الراتينجية،والأشجاروالصنوبرالبتولاتشملالأشجارأهم

بالشاحناتالمناشعيرإلىتقريباكلهاالأخشابنقلويتم

منتجاتلتصيرمعالجتهاتتمثمومن،الحديديةوالسكك

فىالغاباتأهميةتقلوالتصدير.المحلىللاستخدامعدة

غيرهماأووالزانالبلوطأنمنالرغمعلىأصسويداحنوبى

.كبيرةمناطقتغطيالاشحارمر

يتمالتىالألمسماكأهموالرنجةالقدأسمماكوتعد

التيالأخرىالاسماكوأما،السويديةالمياهفياصطيادها

وتقع.والسالمونالماكريلفتضمالسويدفيتصطاد

الغربيالحساحلطولعلىالسمكلصيدالكبرىالموانئ

الخامالصناعةخشب

الأخشابومنتجات

خمسنحوتكود

و!يالسويد.صادرات

يقومغالاتعاملالصورة

نقلهاليتمالحذوعبقطع

)مماشير(مماجرإلى

.الأخشاب
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فيهلندإقليمإلىالشمالفىبوهسلإنإقليمصنالممتد

.الجنوب

منأكبرالسويديةالصادراتقيمة.الخارجيةالترارة

منتجاتمنهائلةكمياتتصدروهىوارداتها،نيمة

كمياتالسويدوتستوردأبدأ،شيئامنهاتستوردوال!الورق

تصدر.تصدرهمماأكثرالمزارعومنتجاتالنفطمزاأكثر

النقل،معدأتمنعديدةأنواعاتستوردكماالسويد

السلقمنوغيرهاالكيميائيةوالمواد،الكهربائيةالالاتأ

ألمانيا،هيللسويدأهميةالتجاريينالشركاءأكشر

وفنلندا،،والنرويجع،المتحدةوالولايات،المتحدةالمملكةأ

الاتحادإلىالسويدانضمتأم،599عاموفي.الدنمارك!إأ

الدولمنكثيراتضماقتصاديةمنظمةوهو(؟الأوروبي

..لأوروبيةا

لسككجيدةشبكةاسحويدفيوا!لواعحلات.النق!!

السككالمعدياتوتربط،الحكومةتملكهومعظمهاالحديد

ألمانيا.وفيالدنماركفيالتيتلكمعالمسويدية4الحديدلي

وتنقل،الطرقمنجيدةشبكةالسويدفييوجدكما

تنقلهاالتيالمشحوناتمنتقريبانفسهاالكميةالشاحنارت

تقريبا.سيارةتملكسويديةألممرةكل.الحديديةالسكك

القريبةأرلاندافييقعدوليمطارستوكهلمفييوجدر

جوتبورجفيمهمةأخرىمطاراتغيرهوتوجدمنها،

وأهم.الساحليةالمدنبينالبضائعالسفنتحملومالمو.

أخرىمدن.وموانئوهناك،جوتبورجهوهـويديميناء

وهالزنبورج.ومالموتوكهلمتضم

جريدةأ51نحوالسويدفييوجد.الازصالات

داجنزنهتزروأفتونبلاد،هيالجرائدوأكبر،يومية

صحفوأغلب،ستوكهلمفيتطبعوكلهاسنوإكسبم

حريةاسمويديالقانونويضمن،خاصةملكيةالسويد

زمنفيحتىممنوعةالحكوميةوالرقابةالص!افة،

.الحرب

ولهاجزئيا،السويديةالإذاعةهيئةالحكومةوتدير

أيضاوفيها.الإذاعةمحطاتمنوالعديدنلفاز،شبكتا

الحكومةولاتسمح،الخاصةالإذاعةمحطاتممقعدد

سويديةأسرةكلوتملكالتلفاز.أوالإذاعةفيبالإعلان

الحكومةوتدير.راديووجهازالأقلعلىواحداتلنمازاتقريبا

السويدية.والبرقالهاتف،خدمات

تاريخيةنبذة

بقاعآخرمنواحدةالسويدكانت.القديمةمنةالأأ

قبلأوروبايغطيكانالذيالجليد،عنهازالالتيالأرض

للسويدالجنوبيةالقمةعنالجليدذابوقدإسنين.أآلاف

التيالنالرمنمجموعاتوبدأت،.مق0008!منحو

جنوبيمنالتحركفىوالأسماكالحيواناتتصطادكانت

الاستقرارفىالناسبدأوقد.الإقليمهذاإلىالبلطيقبحر

.المناختحسنمعالشمالفيأبعدنقاطفي

معيتاجرونالناسبدأ،.مق05عاممنوبدءا

والكهرمانالفراءيقدمونوكانوا،الرومانيةالإمبراطوربة

والبرونزيةالزجاجيةالأشياءعنهابدلآويأخذون

استعملمنأولالرومانوكان.الفضيةوالعملات

مأ..عامنحووفى.السويديينعنمكتوبةسجلات

الأسفارعنكورنليوستاكيتوسالرومانيالمؤرخكتب

السويدية()باللغةسفارياتعنيإسكندينافيا(.شعب)أي

الأسفار.أرض

أبحرم008العاممنابتداء.السويديونالفايكنج

منالعديدإلىالفايكنجيدعونإسكندينافيونمغامرون

وقدوالغزو.التجارةمنثرواتحققواوقد،العالمأجزاء

وقدغربا،والدنماركيينالنرويجيينالفايكنجأكثوأبحر

السويدفيمهمةتواريخ

السويد.إلىالمستوطنينأولجاء..مقهـ056عامنحو

الفايكجهاحمابديينعشروالحاديالتاسعالقرنينبينما

واستعمروها.إليهاوهاجرواالأخرىالبلدانالسويديود

السويد.إلىالسصرانيةدخلتم982

كلمر.اتحادفيوالنرويحوالدنماركالسويداتحدتأم793

امشقلالها.السويدونالتملكافاساحستالسانتخابتمام523

للسويد.الرسميالديناللوثريةأصبحتام545

يدللسويدانتصاراتأدولفسحستافسحققم1ا-632هـ63

.أم6-48أ816عاماالثلاتينحرب

بولتافا.معركةبعدالسويدقوةالهارتام907

د!شورإقراروتمالسويدمنإليهافنلسداروسياضمتأم908

لها.جديد

.الدنماركمنالرويحالسويدالتزعتام814

الديخاميت.سويديكيمياثيوهولوبلألفرداخترعأم867

المتحدةالولاياتإلىالسويديينمنكتيرهاجراما-876886

القاسية.الاقتصاديةالأوضاعبسبب

السويد.معالنرولإتحادهاألغتأم509

العالميةالحربفيالحيادعلىالسويدظلتاما-419189

الأولى.

العالميةالحر!فيحيادهاعلىالسويدحافظتما-9394591

المانية.

الحرةالتجارةاتحادأوروبيةدوليستمعالسوسدكونتام959

لأوروبي.ا

بصورةالمللثسلطاتمنقللجديدادستوراالسويدأقرت7591

كميرة.

قاتليدعلىالسويدورراءرئيسبالمهأول!اغتيالتمام869

مستأجر.

الأوروليالحرةالتحارةمنلأاتحادالسويدانسحمتام599

الأوروبي.الاتحادإلىوانضمت
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لصمات!صدماوعادةأسحويديوداالماي!صىلحتهاالصورأحجار

.م007العامإلىالححرهداتاريحيرحع،الأبطالتذكارية

حدودوإلىروسيا،عبرشرقاالسويديونالفايكنجذهب

يستبدلونالسويديونوكان،قزوينوبحرالأسود،البحر

وقد.الترفوبضائعوالفضةبالذهبوالفراءالعبيد

عشرالحاديالقرنحتىالفايكنجمغامراتاممتمرت

إلىالشرقمعالصويدتجارةمنكثيروتحولالميلادي

جزيرةعلىفزبىشىاستقرواقدكانواأسذيناالألمانالتجار

الفايبهج.:انظر.جتلاند

فىلصرانيةدينيةموعظةأولتمت.القديمةالمملكة

راهبوهوأنس!!ارالقديسقبلمنم982عامالسويد

النصرانيةبينكصراعالتنصيريعملهبدأوقد.فرنكي

ملكأولوكانعام،مائتينحوالصراعوا!شمر،والوثنية

أواخرمنحكموقدسكوتنغ.أولفهونصرانىسويدي

.الميلاديعشرالحاديالقرنأوائلإلىالعاشعرالقرن

أنشأفقدالسويد،فيكبيرةتغييراتالنصرانيةوأحدثت

بتدوينوقامواالفنونوشمجعوا،المدارسالدينرجال

السويدية.القوانين

السويدصارتالميلاديعشرالحاديالقرنوبحلول

تطورهاأسسويداوبدأت،منفصلةممالكوالنرويجوالدنمارك

هناكوكانت.الإقطاعانظر:.الإقطاعيالنظامعلىجزئيا

.والفلاحونوالنبلاءالدينرجال.اجتماعيةطبقاتثلاث

مجالسبوساطةينتخبكانالذيالملكنجدالهرموأعلى

بغزوالسويدقامتأم942عاموفي.التشريعيةالمحافظات

فنلندا.منكبيرةأجزاء

عشرالثالثالقرنفي.والدكلاركالنرويجمعالاتحاد

حكامبينمستمرةصراعاتوقعتالميلاديينعشروالرابع

بمعارضةالنبلاءقامأم388العاموفيوالنبلاء،السويد

لطلبباللجوءالصويدشؤونفيالمتزايدالألمانىاضأثيرا

وتمت،والنرويجالدنماركملكةمارجريتالمدفمنا!ونا

البلدانوتوحدت،ام!38عامفيالألماناهزيمة

عامفيمارجريتالملكةقيادةتحتأسثلاثةاالإسكندينافية

شروطكلمراتحاداسمهامعاهدةوضعتوقد.أم793

الاتفاقيةوهذه،الثلاثةالإسكندينافيةالأقطاربينالاتحاد

بمجالسولكن،مشتركةخارجيةسيامحيةبأعباءنهضت

قطر.كلفيالقائمةالقوأنينومإستمرار،منفصلةقومية

بقيفقد،الانفصالمنوقصيرةقليلةفتراتوباستثناء

.عام001منأكثرالاتحاد

إلىالسويداقتصادتطورالألمانالتجارنفوذوتحت

عشرالرابعالقرنوأوائلعشرالثالثالقرنأثناءبعيدحد

السويديةالمعدنيةالمواردالتجارهؤلاءطوروقد.الميلادي!ت

عدداالطاعونقتلوقد.أصسويديةاأضجارةاعلىوسيطروا

تدهوراأحدثكما،أم035عامالسويدسكانمنكبيرأ

العصبةيدعىقوياتحادالألمانللتجاروكاناقتصاديا،

انظر:.السويديةالتجارةعلىسيطرتهممنزادالهنزية

الهنزية.العصبة

تطورالميلاديعشرالخامص!القرنأواخروفي

وفرضالقوانينبوضعيقومجهازإلى()البرلمانالركسداج

،الجديدةالاجتماعيةالطبقةأعضاءالتحقوقد.الضرائب

الركسداج.فىكأعضاءالثلاثبالطبقاتأضجارأأي

النرويجبينالاتحادامتمر.الحديثةالسويدبداية

نأإلاتقريبا،الميلاديعشرالخامسأغرناأ!طواأصسويدوا

وقد.ومعارضيهالاتحادمؤيديب!تحدثقدالصراع

الاتحادعننهائيافالمساجستافسالسويديالنبيلانفصل

أصبحوقد.للدنماركيينهزيمتهبعد،أم523عامفي

وبقيتالعامذلكفيالحرةللسويدالأولالملكجستافس

الدنماركي.الحكمتحتالنرويج

الدينيالمصلح-لوثرمارتنأتباعجستافسشجع

فياللوثريةالديانةوأصبحت،أفكارهمنشرعلى-الألماني

زادوقدللسويد،الرسميالدينأم045عامنحو

أساسبإرساءقامكما،العرشسلطاتمنأيضاجستافس

التمردوعاملمركزيةالإدارةوجعل،الحديثةالسويد

انظر:.والصناعةالتجارةوشجعجيشاوبنىقاسيةبصورة

.الأولجستافس

عشرالسادسالقرنأواخرمنبدءا.التوسععصر

للسيطرةالمعاركمنسلسلةفيالسويديوندخلالميلادي

الملكوحقق.البلطيقببحرتحيطالتيالأراضيعلى

جستافمم!باسمأيضايعرف)الذي.ادولفسجستافس

السويديةللقضيةالانتصاراتمنالعديدأدولفس(الثاني

الثلانينانظر:حربعاما.الثلاثينحربفيوالبروتستانتية
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أدولفستافسجهالملك

يقوداليسار()علقيظهر

،الفرسانلىطلاحهجوما

منالعديد!تقوقد

للقضيةالانتصارأت

والبروتستانتيةالسويدية

عاما.الثلابنحرب،في

عامالمعركةفيماتوقد

.أم632

أوروبا،فيجديدةممتلكاتعلىالسويدحصلت،عاما.

الدنماركضدمستمرةحروبإلىقادتا،كتسباتوهذه

بحرجانبيعلىأراضيالسويدواعطيتروسيا.ووبولندا

بألمانيااليوميعرففيماالمناطقبعضإلىإضافةالبلطق

روزكيلديمعاهدةعلىوبناءام658عاموفيوبولندا.

عنالتخلىعلىالدنماركيينبإجبارسويديونالىقام

الرئيسي.السويدبرفىمقاطعتهـ3

إلى7961عاممنعشرالثانيتشارلزح!عم

النصفأثناءالانتصاراتمنالعديدحققوقد871،111

القوىأكبرمنواحدةالسويدجعلمما،حكمه!تالأول

القيصرهزمأم907العاموفي.معينلزمنأوروبافى

وخلالبولتافا،معركةفيالسويديينالروسيالأكبربطرس

علىالسويدارغمتذلكأعقبتالتيالقليلة،السنوات

مقاطعاتفيهابماأوروبافيممتلكاتهاأغلبعنالتخلى

ألمانيا.فيوفيردنوبريمنالبلطيق

.أم871عامعشرالثانيتشارلزمات.الحريةعكلس

الركسداجأصرجديدملكانتخابعلىا!*تفاقوقبل

دستورقبولعليهيجباختيارهيتمملكأيأنعلى

العديدام072عامأجيزالذيالدستورنقلوقدجديد،

الحكومةفترةوتسمى.الركسداجإلىالملكسل!صاتمن

حتىاستمرتوقد،الحريةعصرذلكتلتالتىالبرلمانية

ألمانيافىناجحةغيرحربأدتالعامذلكوفي"أ،ا772

الداخل-فيشديدةوسياسيةاقتصاديةمشاكلو-شودمع-

الملك.سلطاتتثبيتلماعادةقامتسلميةثور!إلى

معالمتناميةالسويدتجارةبسبب.النابليونيةوباكل

نابليونالفرنسيالإمبراطورضدحربفيدخلتبريطانيا

فقدالحربهذهوبسببعشر.التاسعالقرن،أوائ!في

انتزعتأنهاإلاروسيا،لصالحفنلنداالسويدخسررت

مأ908عامفيالسويدأقرتوقد،الدنماركمنالنرويج

باتيستجانانتخابتمأم818عاموفيجديدا.دستورا

وهوعشر،الرابعتشارلزباسمالسويدعلىملكا،برنادوت

)أيأصئالريجنتقدكان،الفرنسيالجيشفيمارشال

والأسرة.النابليونيةالحروبأثناءللسويد(الفعلىالحاكم

أسلافه.منهيالحاليةالملكيةالسويدية

واجتماعيةاقتصاديةتغييراتحدثت.الصناعىالنمو

أرافيتخصيصتمفقدعشر.التاشعالقرنخلالكبيرة

الحاجةمنأقلظلالطعامفإن،ذلكومع،للزراعةأكثر

تكنولم.السكانعددفيالكبيرةالزيادةبسببوالطلب

سويدي000.045نحووترك،كافيةوظائفهناك

إلىأغلبهموذهب،ام886و8671عاميبينبلادهم

الأولممط.الغربفيواستقرواالمتحدةالولايات

والتعدينالتصنيعالسويدطورتأنبعدالهجرةوقلت

منالعديدببناءالمهندسونوقام،الغاباتوصناعات

منوالسبعينياتالستينياتفيالحديديةاسمككخطوط

الأخشابمصمادرو!وتم.الميلاديعشرالتاسعالقرن

السويديالكيميائياخترع.الالشخدامتحتالسويدية

نمومنزادالذي،الديناميتام867عامفىنوبلألفريد

علىتقومالتيالهندسيةالصناعاتتطويروتم،المناجم

السويدصارتأم009عاموبحلولوالفولاذ،الحديد

مهمة.صناعيةدولة

الميلاديالعشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنكان

السويد،فىالسريعوالاقتصاديالسياسيالإصلاحمنفترة

منو،حقوقهمعنتدافعكينقاباتفيهاالعمالوكون

العمالوتعويضأقلعملوأيامأعلىبأجورطالبتأنهاذلك

بسببكثيرةاضطراباتقامتوقد.الصناعيةالحوادثعن

أيضاالعمالوطالب،العملأوضاعبتحسينالعمالمطالبة
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منيمنحكادامتيازوهو،الاقتراعفيالمشاركةفيبحقهما

الحزبوتأ!س!فقط،معينلمستوىدخلهيصللمنقبل

قوةعلىاعتماداأم988عامفيالاشتراكيالديمقراطي

السويدية.العمالنقاباتحركة

بإجازتهاالحركاتلهذهالسويديةالحكومةاستجابت

عامصدرالذيالقانونومنع،القوانينمنلسلسلة

قانونوفرض،المصانعفيالأطفالاستخدامأم881

السنكبارمعالشساتتعويضاتتأمينأم109عامصدر

!االتمتيلأصسويداأقرتام316عاموفى.العمالمن

الاقتراعح!تأس!تأصبااأسذكوراكلوأعطتالبرلمانفي

.الركسداجمجلسأعضاءمنلواحد

وقامأصسويد،اعنأم509عامالنرويجانفصلت

باستقلالالسويدواعترفت،لهمملكبانتخابالنرويجيون

أثناءمحايدةالسويدوكانت.النروبجان!:.النرويج

والحربأم(.819-أ19)4الاولىالعالميةالحرب

ألمانياغزتأنوبعدأم(.459-1)939الثانيةالعالمية

فىبالمرورللألمانالسويدسمحتأم049عامفىالنرويج

منكثيراولكن،النرويجإلىطريقهمفيوهمأراضيها

فيالسويدقفتهاأرحيث،اسمياسةهذهعارضواالسويديين

.أم439عام

أخنانيةاأمحالميةاالحربنهايةمنذ.الحديثةالتطورات

نمواأسسويداشهدتالعشرينالقرنمناسمتينياتوإلى

فيالاقتصادوا!متمراقتصادها،فيسريعاتغيراوسريعا

أضجارةافيوظائفهميأخذونالعمالوبدأوالتنوعالنمو

فىالمستخدمينعددوقل،الخدمةوصناعاتوالنقل

نسبية.بصورةوالإنشاءاتوالتصنيع،والتعدينالزراعة

كلالسويدفيالمرتفعالمعيشةمستوىشعمل

تمحكوميرعايةنظامبوسعاطةالدخلذاتالمجموعات

والذين.الثانيةالعالميةالحربمنذكاملةبصورةتطويره

لدرجةآمنينالناسيجعلإنهيقولونالنظامهذاينتقدون

ساعدقدأخظاماإنأيضاالناقدونويقول.المللفيهمتبعث

أغلبأنإلا،عاليينوتضخمضرائبنظامإحداتعلى

الاجتماعية.الرعايةنظاميساندونالسويديين

قلل،أم759عامفيللسويدجديددستوروضع

يدفيالسلطةووضع،الملكسلطاتمنكبيرةبصورة

الوزراء.ومجلسالبرلمان

حكومةعلىالاششراكيالديمقراطيالحزبمعيطر

وجيزةفترةبالمحتثناءأم769إلى3291عاممنالسويد

حكصتأم829إلىأ76!عامومن.ام369عامفي

الديمقراطيونوعاد،اشتراكيةغيرعدةائتلافاتالبلاد

.أم829عامانتخاباتبعدالسلطةإلىالاشتراكيون

إطلاقتمحيثأم869عامفيمأساةالسويدعاشت

قاتلقبلمنالسويدوزراءرئيسبالمهأولف!علىأضارا

رئيساكارلسونإنجفاروخلفه،وفاتهإلىأدىممامأجور

حزبوهو،البرلمانجديدحزبدخلوقدللوزراء.

.أم889مسبتمبرانتخاباتبعدالخضر،

الحزبقامالتضخمعلىللسيطرةمحاولةوفي

تجميدإلىتدعوخطةبرسمالحاكمالاشتراكيالديمقراطي

أزمةوحدثتمؤقتا،الإضراباتومنعوالأسعارالأجور

نوابمنغالبيةرفضتعندماام099فبرايرفيسياسية

عاموفي.الحكومةاستقالتثمزمن،الخطةالبرلمان

كارلبزعامةحكومةالوسطينائتلافش!!اطأم،199

أعيد،أم499عامجرتالتيالأنتخاباتفىو.بيلدت

كارلسونالديمقراطيالاشتراكيالحزبزعيمانتخاب

بيرسونجورانخلف،ام699عاموفي.للحكومةرئيسا

وأصبحكارلسونالماليةوزيرمنصبيشغلكانالذي

للوزراء.رئيسا

الحرةالتجارةاتحادفىعضواالسويدأصبحت

وفي.أم069عامأوروبيةاقتصاديةمنظمةوهوالأوروبى

عاماستفتاءفيالسويديالشعبصوتأم499عام

والانضمامالحرةاتحادالتجارةمنالانسحاباصالح

أكبرأوروبيةاقتصاديةمنظمةوهو،الأوروبىللاتحاد

البرلمانإجازةوعند.الأوروبيةالمجموعةباسمتعرفكانت

للاتحادرسمياالسويدانضمتالاستفتاءلنتائج!السويدي

.ام599عامينايرمنالاولفيالأوروبي

أنهاإلا،العالمدولأغنىمنواحدةالسويدظلت

فىكبيرعجزإلىأدتالاقتصاديةالمشاكلبعضواجهت

للبلاد.الاقتصاديالنموفيوبطءالحكومةميزانية

الموسوعةفىعملةذاتمقالات

تراجم

حود،ي!سسودرإ

كو!حاحور،سيليولرر

حوللاتيستحار،سسادوت

إبحريد،بيرحماد

بحمارإ،بيرحماد

لتمتسار

حرتحا،حار!

أدولفسجستا!س

الأولحستاف!ي!

أوححست،سمريندليرح

تيودور،سفيدبيرح

حورحمايكارلسيجماد،

تورححو

المدن

كهلمستو

ولهلمكارلشيل،

حوستافعشرالسادسكارل

فاليانبار،لاحركفيمست

سلما،حرلو!لا

حيني،ليند

رولوسكا،ليميوس

بمررألفا،المرد

نارحو،لا!يرد

درلابيرلفردأ،بلنو

إريكأدولفنكنوردنشلد،

اخد،مرشولدها

ؤولرا،ولسرخ

مالمو
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ريخلتاا

لنرويجا1فسلندركنمالدا

لقوطايكن!لفاا

الطبيعيةالمعالم

نهر،تورنالسكاحيراكبحر،البلطيق

صلةذاتأخرىمقالات

لمسرحافياباسكندإ

بسلملااندبلالا

لموضوعاصرعنا

الحكممنظ-أ

المحليةالحكومة-دالوطيةالحكومة--أ

كمالمحاهـ-الرقباءب

المسلحةالقوات-والسياسة-ج

سكانلىا-2

لسكانادعد-أ

سلافلأا-ب

للغةاخ

لمعي!ثةاطنماأ-3

والماحىالمكتباتوالمدينةحياة

الترويحزالريفيةالحياةب

العطهلات-خينلدا-خ

الاجتماعيةالرعاية-طوالشرا!الطعام

التعليمهـ-

ال!ون-4

المومحيقىدالأدب

السينماصناعةهـ-الجميلةالمنون-ب

الصناعيالتصميمج

طحلىا-5

السويديةالممخفضات-جالحبالسلسلة-أ

السويديةالمرتفعات-دالشماليةالممطقة-ب

الحنوليةالداخلية

المناخ-6

الااضصاد-7

الأسماكوصيدالغاباتهـ-الحدمةصاعات-أ

الحارحيةالتجارة-والتصسيع-ب

والمواصلاتلنقلا-زلىراعةاج

لاتتصالاا-حينلتعداد

تاريخيةنبذلح-8

أسئلة

الحالية؟المالكةالسويديةالأسرةأس!الد!بمزا-أ

للسويد؟الرئيسيالدي!ما-2

باسحها؟السويدسميتيف-3

عشر؟التاسعالقرنأواحرفيالسويدطلىمنكثيرهاجرلماذا-4

أواخرفيالسويدفىحدثتالتيالاحتماعيةالإصلاحاتما-5

العشرين؟القرنوأوائلعشرالتاسعالىنمرلى

لاقتصادها؟مهمةالسولديةاخاباتانجدلماذا-6

السويد؟فيالاجتماعيةالرعايةفوائدما7

سويدم(.007-؟هـ،-.8؟)غفلةبنسويلى

وأالفيلعامولد.التابعينكبارمنمخضرمغفلةابن

الجاهلية.فيالخطاببنلعمرشريكاكان.بعامينبعده

المدينةوقدمع!ص!النبيحياةفيوأسلم،الباديةفييقيم

،وعثمانوعمر،بكر،أبيعنروى.كل!ولالنبيدفنيوم

بنوأبى،رباحبنوبلالمسعودبناللهوعبدوعلي

!!محاقأبوعنهروى.الصحابةمنوغيرهمكعب

النخعي،يزيدبنوإبراهيم،الشعبيوعامرالسبيعي

القادسيةمعركتيشمهد.وغيرهم،كهيلبنوسلمة

ثم.صفينفىطالبأبيبنعلىمعوكان.واليرموك

بنالحجاجزمنماتأنإلىفيهاوأقام،الكوفةنزل

محدثاوكان.صشةوثلاثينمائةفعاشعمروقد،يوسف

الستة.الكتبأصحابلهخرجثقة،

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:موئكا.سويد

مولكا(.)سويد

عنيصنع.جانبيهأحدعدىوبربهناعمجدذالسوددي

المدبوغالحيوانجلدمناللحمىالجانبوضعطريق

هذاالخشنبسطحهالتكونالصقلعجلةأمامبإحكام

الأحذية،السويديمنالمصنوعةالمنتجاتوتتضمنالوبر.

والمعاطف.،والقبعات،والقفازات

دقناةالجنوبيالمدخلعدىتقعمصريةمدينةالسويس

سكانهاعدد.السويسخليجعلىوتطل،السويس

نسمه.082/326

مصريا،بحرياميناءالسويسكانتالعصورأقدمومنذ

أهميةاكتسبتأم986عامالسويسقناةافتتاحوبعد

الرئيسيةالصناعيةالمراكزأكبرمنوكواحدةكميناءخاصة

وإنتاج،البترولتكريرالصمناعاتتلكوتتضمنمصر،فى

ايماسمدء.

العربيةالحربخلالالشديدللدمارالسوي!م!تعرضت

بشكلالحربنيرانأصابت.أم679عامالإسرائيلية

إغلاقإلىأدتكما،بالغةإصاباتالمدينةصناعاتخاص

السويسمدينةأهميةمنكبيرحدإلىقللكاالقناة

الحينذلكومنذ،القناةفتحأعيدأم759رفيكميناء.

،جديدةمصانعبناءوتم،السويسقناةعائداتتزايدت

استعادةعلىالسويسساعدكاالنفطتكريرومعامل

السابقة.وأهميتهامكانتها،

السويس.قناةمصر؟،السويسأزمةأيضا:انظر
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الشتوية.

سيويسرا

اشائعةبجبالهااشتهرت،صغيرةأوروبيةدولةسويسرا

الحرية.يعشرقالذيوبشعبهاالثلوجقممهاتكسوالتي

مساحةنصفمنأكثروالجوراالألبجبالتغطي

تمتدهضبةفوقيعيشونالسويسريينمعظملكنسويسرا.

صناعاتمعظمالمنطقةهذهفىوتتمركزالبلاد.عبر

العاصمةفيهاتقعكما،الخصبةالزراعيةوأراضيهاسويسرا

زيوريخ.المدنوكبرى،بيرنالسويسرية

نحوفقبل،الحريةمعطويلةقصةوللسويسريين

باسماليومتعرفالتيالمنطقةسكاناتفقعام،سبعمائة

حكمأيلتفاديمعاالتعاونعلى،الوسطىسويسرا

المناطقسكانتدريجياهؤلاءإلىانضموقد.أجنبي

تتكلما.السويسريالاتحاداسماعليهمأطلقوقد،المجاورة

فىويوجد،مختلفةلغاتالختلفةالسويسريةألمجموعات

والفرنسيةالألمانيةهيرسميةلغاتثلاثسويسرا

شكلمونالسويعسريالشعبأفرادومعظم.والإيطالية

السويسرية.الألمانيةيدعىالألمانيةأشكالمنشكلا

المعدنيةالعملةعلىهلفتيااللاتينىسويسرااسمويظهر

البريدية.الطوابعوعلى

طويلباستقلالهمكبيرااعتزازاالسويسريونويبدي

جميعلكن،نظاميجيع!سويسرافيولايوجدالأمد.

ويحتفظونمشويا،عسكرياتدريبايتلقونتقريباالرجال

ويمكنمنازلهمفيالعسكريولباسهمبأسلحتهم

تقامكما.الطوارئحالاتفىبسرعةآاستنفار

الرماية.فىكثيرةمحليةمسابقات

وضعت،عشرالميلاديالسادسالقرنأوأئلفي

في،جانبأيإلىالانحيازعدمسياسةلنفسهاسويسرا

ا!ربينوفيأوروبا.فياندلعتالتيالكثيرةالحروب

فيهاينتشرواحةسويسرابقيت،والثانيةالأولىالعالميتين

اشتركتتقريئا،بهاالمحيطةالأمجميعأنوبما.السلام

للالافالأمنسويسراوفرتفقد،الداميةالصراعاتفي

السياسي.ألاضطهادمنأوالقتالمنهربواالذين

إقامةفى،السويسريينالحيادسياسةساعدتوقد

العالم،شعوبجميعمنهاتستفيد،قيمةمصرفيةخدمات

مننفسهالقدربلادهامصارففىلهالايتوأفرالتى

العالميةالمنظمةوهي-الأمعصبةمقروكان.الأمان

العشرينا!رنمنوالثلاثينياتالعشرينياتفىالرئيسية

منكثيرتتخذكما.السويسريةجنيفمدينةفي-الميلادي

الأموكالاتمنعددفيهابما،اليومالعالميةالمنظمات

جنيف.فىلهامقاراالمتحدة

،محدودةطبيعيةمواردسوىسويسرافيولاتوجد

لكن.للزراعةلايصلحأراضيهامنكبيرأجزءاأنكما

المواديستوردونفالسويسريون،غنيةصناعيةدولةلحمويسرأ

المعداتتشملالجودةعاليةمنتجاتويصنعونالخام

كماأحجامها.بمختلفوالساعاتوالالاتالكهربائية



الولاياتمجلمرفيهيجتمعالذيالمكانبيرنفيالةصيدراليا!لبنى

الوطنى.والمجلس

استحدمتالسويسريالعلم

مأ024عاممنهسإبقةصورة

الصليبويرمزشفيتز..مطقةفى

للنصرالية

شبيه،السويسريالنبالةشعار

ا!متخدمالسويسريبالعلم

.ام988عامالحاليةبألعاده
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ولحتنشتاين،والنمسا،ألمانيا،بهاتحيطأوروباغر!فيدولةسويسرا

زفرسسا.،لياوإيطا

792سويسرا

والأجبانوالشوكولاتةوالعقاقيرالكيميائياتيختجونأنهم

سويسراشعبويتمتع.الألبانمنتجاتمنوغيرها

العالم.فيالمستوياتأعلىمنمعيشةبمستوى

الحكمنظام

السويسريالدستورإلىسويسرافيالحكمنظاميستند

.ام874عامكبيراتعديلاوالمعدلام848عامالصادر

تنقسماتحاديةجمهوريةوجودعلىينصالدستوروهذا

وحكوماتالمركزيةالحكومةبينالسياسيةالسلطاتفيها

(.)الولاياتالكانتونات

بينمنالنواحيبعضمنالسويسريةالحكومةتعد

السويسريونفالمواطنون،العالمفيالديمقراطيةالحكومات

خلالمنقوانينهمفيالتحكممنكبيربقدريتمتعون

للشعبويتئالاستفتاء.المبادرةوالاستفتاءحقي

المجالعستجيزهاالتيالقوانينعلىشعبىبتصويتالمطالبة

بهطالبإذاالتصويتإجراءمنلابدإذ،التشريعية

وأالقانونقبولالشعبوبإمكان.شخصألفخمسون

موضوعاتطرححقالمواطنينالمبادرةتمنحكما.نقضه

هذامثليؤديوقدعليها.للتصويتالشعبعلىمعينة

إلىأوسيا!شهاتغييرعلىالحكومةإجبارإلىالتصويت

ألفمائةشقدمأنذلكويتطلبالدستور.فيتعديل

فيالناخبونيكونأنوينبغي.التصويتبطلبشخص

اللأقل.علىالعشرينسن

بإيجازالجكمنظام

إلىمنهاثلاثةتنقسم)ولاية(،كانتونا23:السياسيةالتقسيمات

.كانتوناتأنصاف

أعضاءسبعةمنمؤلففيدراليوزاريمجلس:التنفيذيةالسلطة

لرئيصبديلوهم.سواتأربعلمدةالتشريعيةالهيئةتنتخبهم

المنفرد.التنفيديةالهيئة

الهيئةوتنتخبه،الحمهوريةرئيسهوالدولةرثيس:الدولةرئيس

الفيدرالي.المجلصأعضاءبينمنواحدعاملفترةالتشريعية

ولايصح.تشريفيةواحباتالجمهوريةرئيسوأجباتومعظم

متتاليين.لعاميرللحمهوريةرئيساشحصأيانتخاب

مجلسين:منتتألف!فيدراليةهيئةالتشريعيةالهيئة:التشريعيةالهيئة

وينتخبعضوأ.وأربعينستةمنويتكونالولاياتمجلس

(كانتوننصفكلم!واحد)وعضوكانتونكلمنعضوان

الناخبين.طريقعنأوالتشريعيةالكانتونهيئةطريقعنإما

المجلس.أعواموأربعةواحدعامبينالأعضاءولايةفترةوتتراوح

منسنواتأربعلفترةينتخبونعضو،مائتيمنويتكونالوطنى

.السكانعددعلىالمبنيةالانتخابيةالمماطق

وعشرينستةمنوتتأل!.الفيدراليةالمحكمةمحكمةأعلى:المحاكم

لفترةالفيدراليةالهيئةتنتخبهمبديلا،قاضياعشرواثيقاضيا

مختلفةمحاكمعلىالكانتوناتوتحتوي.مسهملكلأعوامستة

الفيدرالية.المحكمةمنمميشوىأقل
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موجزةحقائق

.ليرد:صمةلعاا

والإيطالية.والفرنسيةالألمانية:الرسميةاللغات

وسويسرا(لفرنسيةلا)وسويس(نيةلألمابا)يتزشفا:لردمميةاءلأسماا

.(لةيطماللإبا)

أصداخلية.االمياهس2كم17355لشمل2،كم41)392:اللساحة

الشمالوبير،كم343والغربالشرقبين:مسافتينأطول

كم.222والحنو!

فوقم6344-روراجبللىدوفورسبتزه:ارتفاعأعلى:الارتفاع

ما39-ماعيوريلحيرةشاطئ:ارتماعأقلالسحرسطعمستوى

البحر.سطحدوقمستوى

!سمة،0005996أء!6!عامالتقريمىالسكادعدد:السكان

مدلىسكار64%التوريع2،كمنسمة168الكثافة

نسمة.6؟6870873:أم099عامإحصاء.ريفيولى%36و

نسمة.000.09721:م1002عامالمتوقععددالسكالى

والمطاط!وا!فواكهالأ!ا!تجطت:اكراعة:الرئيسيةاللنتجات

والقمح.السكروبنحر

وأدواتال!!رلائيةوالمعداترالعقاقيرالكيمياثيةالمواد:التصنيع

.والساعاترالأقمحنمةالمصعةوالأطعمةالدقيقةوالأحهزةالآلات

السويسرية.الزنيمة:الوطنيالنشد

أعسطص.م!الأول،السويسريالوطياليوم:القومةالعطلة

الطر:،أصعرىاأسحدةالمعرلة.اعرلكا:الأساسيةالوحدة:العملة

.لنقودا

ينتخب.المحليةوالحكوماتالكانتوناتحكومات

فىوتشريعيةتنفيذيةمجالعسالعسويسريونالناخبون

أنصافكانتوقد.والمدنالكانتوناتوأنصافالكانتونات

ثم،الأصلفيمقسمةغيركانتوناتثلاثةالستةالكانتونات

الحكمبسلطةتتمتع،منفصلةسياسيةوحداتإلىانقسمت

كللكن.الكاملةالكانتوناتبهاتتمتعالتينفسهاالذاتي

،الولاياتمجلسإلىفقطواحداممثلايرسلكانتوننصف

عضوينمنبدلآالقوميةالتشريعيةالهيئةمنجزءايمثلالذي

.كانتونكلفيالحالهىكمامنتخبين

أنصافمنوأربعةالكانتوناتمنواحدوفي

يتماجتماعفىبربالأيديالتصويتيجري،الكانتونات

اجتماعاتوتحقدلاندزغمايند،ويدعىالطلقالهواءفى

.والقرىالصغيرةالمدنفيللناخبينمماثلة

تمثلسياور،أحزابسويسرافيتوجد.السياسة

اختلافاتسوىلاتوجدلكن،الاتجاهاتمختلف

هذهفإن،لذلكونتيجة.الكبيرةالأحزاببينمحدودة

أحزابثلاثةوتتمئأكبر.بسهولةتتعاونالأحزاب

الديمقراطىالحزبوهىتقريبا،القوةمننفسهبالمقدار

والحزبالراديكاليالديمقراطيوالحزبالمسيحى

الاجتماعي.الديمقراطي

منبدلأ)ميليشيا(شعبىجيعىسويسراددى.الدفاع

الصويسريينالرجالمنويطلب.النظاميةالمسلحةالقوات

حين،العسكريالتدريبفتراتمنسلسلةيبدأواأن

حتىالخدمةإلىدعوتهمويمكن،العشرينسنيبلغون

لاتمكنهمالذينالرجالوعلى.الخمسينسنبلوغهم

خارجيقيمونأوالعسكريةالخدمةمنعملهمأوصحتهم

خاصة.ضريبةيدفعواأنالبلاد

السكان

عامسبعمائةنحوقبلقواهماسسويسريوناوحدأنبعد

علىالختلفةالمناطقسكانحافظ،أنفسهمعناسلدفاع

بالروحالأسماليبهذهعنودافعوا،الحياةفىأساليبهما

.مشهورةدولةسويسراجعلتالتينفسهاالاستقلالية

عنبعضهميختلفالسويسريونيزاللا،لذلكونتيجة

وهذهوالتقاليد.والعاداتاللغةفيكبيرااختلافابعض

المجتمعاتبعضبينحتىوآخر،إقليمبينواضحةالفروق

السويسريينعندقوياالمحليالوطنيالشعوركان.الصغيرة

أنفسهميعدونكانوامعظمهمأندرجةإلىالماضيفى

دولتهم.منجزءاكونهممنأكثرالمحليةمنطقتهممنجزءا

المناطقإلىينتمونالذينالسويسريينيعدونوكانوا

العداوأتاستمرتوقد.أجانبمنافسونوكأنهمالأخرى

فيكانوأالسويسريينلكن.السنينمئاتالمحتلفةالمناطهتب!ت

صفايقفون،دولتهمالخطرفيهايداهماكتيالحالاتمعظم

العاطفةمحلالدولةتجاهالوطنيالشعورحلواليومواحدا،

كبير.حدإلىالمحليةالوطنية

وكبرياتسويسراسكانتوريعالخريطةهدهتم!ت.ولغاتهمالسكان

الخريطةتبيركما.نسمةألفععترينلحونقطةكلوتمثلمدنها

!مشكلاالسويسريينمعظمويستخدم.القوميةاللغاتتداولأماكن

السويسرية.الألمانيةيدعىالألمانيةاللعة

إيطاليونألمان

رومانشيونفرنسيور

بازلهـبورلخ!.ء.
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سويسراسكانيبابمدد.السكان!ررد

أجنبيشخصمليوننحومنهم،نسمةد،000299.6

لمسويسرافيتقطنكماإيطاليا.منتقريباظشهمالمولد

وتبلغ.والأسبانوالألمانالفرنسيينمنكبيرةمجموءنمات

بلدأيمننسبةأعلىسويسرافىالأجانبالىتيميننسبة

الوظائفلشغلالأجانبالعمالويستخدمآخر.أوروبي

نمومنأسرعكانسويسرااقتصادنمولأنالجديدا،،

المحليين.السكان

منهاكلسكانعدديزيدمدنخص!سويسرأوفي،

زيوريخ،حجمها:ترتيبوفق،وهي،نسمةألفما!*على

ايةلممكانعددولايزيد.ولوزأنوبيرنوجنيفوبازل

مائةمنمايقربوهناك.نسمةمليوننصفصتلىمدينة

آلافعشرةعلىمنهاكلسكانعدديربوأخرىمدينة

فىالسويعسريالشعبأفرادمن%36ويعيمشانسمة

الريفية.المناطق

ثلاثوجودعلىالسويسريالدستورينصاللةء.

هىالرسميةواللغات.قوميةلغاتوأربع!سميةلغات

الوطنيةالقوانينجميعوتنشر.والإيطاليةوالفرنسيةالألمانية

للمحكمةولابد.الثلاثاللغاتهذهمنلزءبكل

الفئاتمنفئةكليمثلونقضاةتضمأنمناجةالفيدرا

اللغوية.

نفسهاالرسميةاللغاتهيالأربعالقوميةوالاكات

باللغةالوثيقةالصلةذاتالرومانشلغةإليهامضافا

من%أنحوسوىالرومانشلغةولايتكلم.اللاتينبة

فيالجبالوديانفييعيشونالذينسويسراسكانتممجمو

غراوبندن.كانتون

مويسرامددمنكثيرعلىمشرقاطابعاتضفياللفتوحةا!"زهارأسواق

سويسرا.مدنكبرياتثالثجنيىمدينةفيالسوقوهذه.المزدحمة

992سويسرا

الألمانيةمنشكلاالشعبأبناءمن07%نحوويتكلم

منمعظمويقطنالسويسريهالألماليةباسميعرف

منوالوسطىالشرقيةالشماليةالأجزاءفييتكلمونها

.سويسرا

وحتى،منفصلةلغةتكونالسويسريةالألمانيةوتكاد

وتختلففهمها.فيصعوبةيجدون،بالألمانيةالناطقين

أيضا،اسمهايختلفكماآخرإلىمكانمناللغةهذه

الزيوريخيةوالألممانيه،بازلفيالبازليةالألمانيةتدعىفهي

أهلهايتحدثالتيالمناطقجميعولكن.زيوريخفي

والكتبالصحففيالألمانيةتستخدم،السويسريةالالمانية

الكنائس.ومواعظوالمسرحياتوالتلفازالإذاعةوبرامج

متداولةوهي،السكانمن%02مايقاربلغةالفرنسية

فىالشعبأبناءمن%ا.ويتحدثسويسرا.غربيفي

لهاتيناسمويسريالاستخدامولايختلف.الإيطاليةالجنوب

وإيطاليا.فرنسافيالمتداولالفصيحشكلهماعناللغتين

خاصةبصورةالبلادزوارتواجهالتيالصعوباتومن

باختلافسويسرافيالأماكنمنالكثيرأسماءاختلاف

المعروفةالمدينةتعقيداذلكعلىالأمثلةوأكثربماللغات

بالفرنسية،نفسهالالمممتحملفهي،جني!باسمبالعربية

التيوالأسماء.بالإيطاليةجينيفراوبالألمانيةجنفوتدعى

المدنلمعظمالإنجليزيةباللغةالناطقونيستخدمها

وأالألمانيةأسمائهانفسهىالأخرىالسويسرية

الفرنسية.

وينتمى.كاملةدينيةحريةسويسرافىتتوافر.الدين

الكاثوليكية،الرومانيةالكنيسةإلىالسكاننصصنحو

بينومن.البروتستانتيةالكنيسةإلى%45ونحو

بهويضربطويلاخشبيامضرباالضاربفيهايستخدمهورنسنلعبة

السنين.مئاتمندمعروفةاللصةوهذه،ا-فشبمنقرصا
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لىموضحهوكماسويسراأرجاءجميعفيتقامالمحليةالمهرجانات

.الاحمفالاتهدهفيالشعبيةالأزياءاالكثيرولىويرتدي،أعلاهالصورة

ستةالبالمجموعهاالكانتوناتوأنصافالكانتونات

كالتوناعشرحمسةفيكاثوليكيةأغلبيةتوجدوعشرين

كانتونا.عشرأحدفيبروتستانتيةوأغلبية

فيخاصاشكلاالبروتستانتيالإصلاحاتخذوقد

إلىانتشرثمفيهاتأسحرالكالفينيفالمذهبسويسرا،

عشرالسادسالقرنخلالكثيرةأخرىوبلادفرنسا

إلىالبروتستانتيةالحركةانقسمت،لذلكونتيجة.الميلادي

انظر.واللوثريونالكالفينيونهما،رئيسيينمعسكرين

زوينجلي،؟اللوثريالدينيالإصلاحبمجون،كالفن

هولدريتش.

سويسرافيالأطفالالكانتونقوانينتلزم.التعليم

والأقصىالأدنىالحدينولكن،المدارسفىبالدراسة

الأطفاليلزم،الكانتوناتمعظموفي.متفاوتانللعمر

.عشرةوالرابعةالسادسةسنيبينالمدارسإلىبالذهاب

فرصةطفللكلوتتاحألمحلية،القوميةباللغةالتعليمويتم

القومية.اللغاتمنأخرىلغةتعلم

نوعاختيارالجامعاتدخولينوونالذينللطلابويمكن

المدارسوتتخصص.الثانويةالمدارلرمنأنواعثلاثةمن

اللغات2-.واللاتينيةالإغريقيةاللغتينتدريصرأفيالثانوية

فيالطلابباقىويدرس،والعلومالرياضيات3-.الحديثة

تدريبايتلقوننفسهالوقتوفى،الفنيةأوالمهنيةالمدارس

دوراتيتلقونالذينالكبارمنمتزايدةأعدادوهناكمهنئا.

المهنية.أهدافهمتحقيقأجلمنتعليمية

مختلفةومعاهدجامعاتسبعسويسرافىوتوجد

التىبازلجامعةالجامعاتوأقدم.الجامعيةللدراسات

التيزيوريخجامعةفهيأكبرهاأما.أم046عامأسست

وجمئالجامعاتألفا.عشرستةنحوطلابهاعدديبلغ

.مصروفاتأيةطلابهاولايدفعحكومية

باللغةمكتوبالسويسريالأدبمعظم.الفنون

أدبروائعمنكتابينالمشهورةالكتبوتشمل.الألمانية

عائلةو،سبيريجوهاناتأليفمنهايديهماالأطفال

كبارومن.فيسأسرةتأليفمنالسويسريةروبنسن

الميلاديعشرالتاسعالقرنفيأسسويسرييناالكتاب

ماير.فردناندوكونرادكيلروجتفريدجوتثلفجرمياس

مأ919عامللادابنوبلجائزةسبتلركارلنالوقد

العشرينالقرنكتابأما.أخرىالموكتاباتلشعره

فترش!ماكسفمنهمسبتلربعدجاءواالذينالميلادي

منكثيرفيمسرحياتهعرضتالذيدورينماتفريدريش

راموزفردناندتشارلزا!شخدم،أخرىجهةومن.الدول

رواياته.كتابةفيالفرنسيةاللغة

فيالداديةباسمالمعروفةالفنيةالحركةتأسست

الفنانينومن.الداديةانظر:ام619عامزيوريخ

الرسامالميلاديالعشرينالقرنفىالبارزينالسويسريين

تنجولى.وجينجياكومتيألبرتووالنحاتانكلىبول

العمارةفنفيعالميةشمهرةلوكوربوزييهحققوكذلك

الحديث.

المدنمنالعديدفيمميمفونيةموسيقيةفرقوتوجد

الفرنسيةسويسراموسيقىفرقةاكتسبتوقد،السويسرية

فىويقام.عالميةشهرةأنسرميهإرنستبقيادةجنيففي

منالالافإليهيتوجهسنويموسيقىمهرجانلوسرن

فرقةتوجدتقريبا،وقريةبلدةكلوفي.الموسيقىعشاق

المحليةالمهرجاناتفىللمشاركةأممبوعئاتتدربغنائية

لموسيقىأنكما.والوطنيةالإقليميةالغنائيةالمسابقاتوفي

المتعددةالوطنيةبالأزياءالشعبيوالرقص،الصغيرةالفرق

بنوعالجبالسكانبعضويستمتع.كبيرةشعبيةالألوان

إلىصوتيةطبقةمنالانتقالفيهيكثرالغناءمنخاص

البوقباسمتعرفخاصةموسيقيةالةوبعزف،أخرى

الألبي.البوقانظر:.الألبى

عدةلممارسةممتازةفرصاسويسراجبالتوفر.الرياضة

التزلكللىالشعبأفرادثلثويجيد.الرياضةمنأنواع

بسياراتالتزلجفىأيضامتعةالكثيرونيجدكماالجليد،



السويسريونويقبل.والمشيالجبالوتسلقوا)تخييمالثلج

أمروهو،محددةأهدافبةلإصاالرمايةعلىيداثلىإقبالأ

تقاملذلك،السويسريالععسكريالنظامءليهيركز

الأخرىالرياضاتوتشملباستمرار.الرمايةمسابقا)ت

والزوارقالدراجاتركوبالسويسريينلدىالمفضلة

والمصارعة،والسباحةالقدموكرةالجمبازورياضات

)كرةالبيسبولتشبهالتىهورنسنرياضةأيضاوتنتشر

ويقوم.فريقانلعبهافيويشتركماحدإلىالقاعددتم

مضرئامستخدماخشبىقرصبضربالضارباللاعب

اللاعبينباقيويقوم.سم4و.مترينطولهيبلغخشببا

خشبية.بمضاربالقرصبتلقف

السطح

رئيعسية:مناطقثلاثإلىلممويسراأراضيتنفسم

جبال3-.السويسريةالهضبة2-الجورا،!ال-ا

%65نحوالجبليتانالمنطقتانوتشكل.أسويسرية1الألب

قلر

ئسالئا

103سويسرا

تضمبينهماالواقعةالهضبةلكنسويسرا،مساحةمن

.السكان

الجبالمنسلسلةمنالجبالهذهتتألفالجورا.جبال

الجبالهذهوتمتد،ضيقةوديانبينهاتفصلالتيالمتوازية

الجزءوفىفرنساوفي،الغربيةسويسراحدودطولعلى

جبلوهوجبالهاأعلىيقع،السلسلةهذهمنالسويسري

تتمركزالجبالهذهوفي.أم!682ارتفاعهيبلغالذيتندر

ومن.مهمةصناعةوهي،السويسريةاسماعاتصناعة

الألبانمزارعالإقليمهذافيالأخرىالاقتصاديةالأنشطة

الأشجار.وقطع

التلالفيهاتنتشرمنطقةوهي.السويسريةالهضبة

الجليديةالأنهارحركةشكلتوقد.المنبسطةوالسهول

بحيرةمنها،البحيراتمنكبيراعدداالقديمة

سويسراأراضيأكثروتقع.جنيفوبحيرةكونستانس

أكثرفيهاتقعكما،المنطقةهذهفيخصوبةالزراعية

الدوليةالحدودفىمرجعاليستالخريطةهذه

السياسيةالخريطةسويسرا

عاصمهحر!يةص*سىنثانعقاطر!إ! الوطنحةالعا!حدودو!له
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،بحيرة،كونستانس:انظر.والصناعاتالكبيرةالمدن

.بحيرة،جنيف

الألبجبالمنجزء.السويسريةالألبجبال

ويغصأوروبا.فيجبلىنظامأضخماتعدالتي،الشامخة

منأقلسكانهلكنسويسرأ،من%06نحوالإقليمهذا

جليديةأنهارالمنطقةهذهفيوتوجدأجملاد.اسكانخمص!

كماس!إلبحر،فوقام،070إلىيصلارتفاععلى

ثلاثةبينتتراوحلمدةالمنطقةأراضيالثلمعظميغطي

منكبيراقسماالغاباتوتغطي.عامكلوخمسةأشهر

ل!شأضلج،اانزلاقمنعفىالغاباتوتساعد،الإقليم

أحيانا.تحدثالجليديةال!نهيارات

أشرايننهرايشكلهمااللدادالعاليانالواديانويقسم

أصيةشمامجموعةإلىالسويسريةالأأبجبالوالرون

السلاسلهذهتشملرالسلاس!!،منجنوبيةومجموعة

قممهاوتشمل.واللبونتينية)البرنيز(البرنيةالألبجبال

كما.الخلابةالمناطقمنال!ضيرالضحيقةوممراتهاالحادة

وأعلى.المندفعةالشلالاتمنكثيرةجبليةجداولتتشكل

ويبلغالبرنيةالألبجبالفيجيسباخشلالاتالشلالات

قمةأعلىالبينينيةالألبجبالتضمكما.م406ارتفاعها

ارتفاعهاالبالغدوفور!مبتزقمةوهيسويسرافيجبلية

الأأبجبالجمالويجذبروزا.جبلفيم4)634

الألب،انظر:أص!.العابقاغمختلفمنالسياحالسويسرية

.جبال

خطمنجزءاالسويسريةالأأبجبالتشكلالأنهار.

تجريلأنهارمصدروهيأوروبا.فيالرئيسيالمياهتقسيم

جبالفيينبعانوالرونالراينفنهرا،الاتجاهاتكافةفى

ل!ش.كم25الاخرعنمنهماالواحدمنبعويبعدالالب

البحرفيالرونيصببينماالشمالبحرفييصبالراين

الدانوبفيليصبطريقهإننهرويشق.المتوسطالأبيض

فرعفهوتسينونهرأماالأسود.البحرإلىبدورهيتجهالذي

الأدرياتيكي.البحرفىيصبالذيالبونهرمن

المناخ

منطقةبينكبيراتفاوتاسويسرافىالمناخيتفاوت

وبصورة.ألارتفاعفيالشديدالاختلافبسببوأخرى

كلمعمئويتيندرجتيننحوالحرارةدرجاتتضبط،عامة

الاكثرالمناطقوتظفر،م003مقدارهالارتفاعفيازدياد

كثيراويستقر.والثلوجالأمطارمناكبربنصيبارتفاعا

الأكثرالمناطقفوقالجبالتحبسهالذيالأطلسيهواء

الهضبةالضبابيغطي.والضبابالرطوبةمسبباانخفاضا

مجموعهايبلغقدلفتراتوأحيانابأكملهاالسويسرية

السنة.فييوما012

فيجزءأدفأالجوبأقصىفيالواقعالسويسريالكانتونتشينو،

.معتدلوشتاؤهحارصيفهسويسرا،

بنينايرشهرفيالحرارةدرجاتمعدلويتراوح

فيفوقهواحدةمئويةودرجةالصفرتحتمئويت!تدرحتين

وأثناء.الجبليةالسويسريةالوديانوفي،الداخليةالهضبة

ممابرودةأكثرالضبابيةالطبقةفوقالطهقسيكونالشتاء،

للشمس.وتعرضاجفافاأكثرلكنهتحتها،هو

ومشمسة،دافئةالصيففىالسويسريةالهضبةتكون

درجاتوتتراوحعليها.شديدةعواصفتهبقدلكن

م.42وأ18بينيوليوفيالهضبةفيالحرارة

درجةإلىالمحميةالوديانفيأحياناالحرارةدرجةترتفع

تتصفارتفاعاالأكثرالجبليةالمناطقلكنتحملها.يصعب

كذلك.شديدةببرودةبلالصيففيمعتدلةببرودة

السهولحتىجنوبايمتدالذيتشينوكانتونويتميز

.معتدلوشتاءحاربصيفالإيطالية

الرطوبةوأشكالوالثلوجالأمطارتساقطيتراوح

بعضوفى.السنةفيأسم41و001بينالأخرى

منأكثرالسنويالتساقطمجموعيبلغ،المرتفعةالمناطق

تغطيم0081منأكثرالارتفاعيبلغوحيثسم.052

الأقل.فيالسنةفىأشهرستةلمدةالارضالثلوج

)الفونةفوهنتدعىدافئةجنوبيةريحأحياناتهب

فتسبب،السويسريةالألبجبالوديانعلى(الجافةالدافئة
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.الجويوالضغطالحرارةدرجاتفيسريعة،تغيرات

ذوبانهامنأسرعبدرجةالثلوجذوبانالريحهذهوتسبب

جليديةانهياراتتسببقدكما،الأخرىالأصوالفي

.خطرة

لاقتصادا

المعيشةمنبمستوىشعبهاسمتعموسرةدولةسوثسرا

العاليةسويسرافصناعات.العالمفيالمستويات،أعلىمن

فرصسويسرأوفي.جداكبيرةأرباحاتدرالتخصىعك!

يشكللذلكشغلها.السكانيستطجعلافائضةعمل

العاملةالقوةخمسنحوأخرىبلدانمنالعاملون

ية.السويسم

العالم،أنحاءكافةفيبدولتجاريةعلاقاتولى!يسرا

.المتحدةوالولاياتالغربيةأوروبامعالرئيسيةتجارتهالكن

تعوضلكنهاتصدر،مماأكثرالبضائعمنسويسراوتستورا:

والتأمينالمصارفوخدماتالسياحةخلاسنالفرق

.وشركاتأفرادا:للأجانبتقدمهاالتيوالمواصا،ت

الأسامميةالموادإلىسويسراتفتقر.الطبيعيةا!لوارد

والمعادنوالنفطالحديدوخامالحجريالفحممثلللصناعأ.

ومعظمعليها.الثقيلةالصناعاتتقومالتي2،الأخر

لاتصلحبحيثالوعورةأوالارتفاعشمديدة،الأراضي

عامة،بصورة،المناخفإن،ذلكإلىوبالإضافة.للزراعة

مماأكثرالحيواناتعلفمنوغيرهالتبنإنتاجيناسب

المحاصيلولاتزرع.والفواكهالقمحمثلمحاصيليناسب

تزرعوهي.الإجماليةمعويسراعشرمساحةنحووبسوى

من%04منأكثرويتشكل.الهضبةفي!ئيسيةبصورة

منهاالكثيراستخداملايمكن،ومراعمروجمن،الأراضي

ربعنحوالغاباتتغطيكما.الصيففصلةيسوى

منكبيراعدداأفسدالهواءتلوثلكنسويسرا،.مساحة

صارمةضوابطالحكومةوضعتوقد.الغاباتأشجار

منهامحاولةفيالسياراتتسببهالذيالتلوث4لمكافص

.الغاباتدمارسرعةلتخفيؤ،

الجبليةأنهارهافىيتمثلالطبيعيةسويسرامواردوأكاظم

تنتجهاالتيالكهربائيةالقدرةمنكبيرفجزء،المتدفقة

علىالمقامةالكهرومائيةالقدرةمحطاتتولدهاسويسم

فىالموجودةالخمسالنوويةالقدرةمحطاتلكنالأنهار.

الطاقة.منمتزايدةبكميةالبلادتزودسويسرا

الصناعية.العالمدولأهممنسويسراتعد.اكعشيع

وتحويلهاالمستوردةالخامالموادمعالجةعلىصناعاتهاوتعتمد

نأأجلومن.تصديرهاشمالجودةعاليةمتجاتإلى

هذهتتخصص،مايمكنأقلوالنقلالمواددكلفةتكون

الجودةوعاليةالدقةبالغةبضائعإنتاجفيالصنا!،ت

!-لالا--ء"-!**محم!س!ع!سرر3!ح!

--كل!س!3!وو!

حميعتصديرويتمعالميا.مشهورةالسويسريةالساعاتصناعة

.أخرىدولإلىتقريباالسويسريةالساعات

لسويسراالإجمالىالوطنىالنابخ

بهؤ43الصماعة

%26الحدماتممر

دولار0002262).000.00للغسويسرافىالإجماليالوطميالناتج

الإجماليةالقيمةهوالإجماليالوطنىوالناغ.أم091عاءأمريكس

الخدماتوتشمل.العامنيالدولةتنتجهاالتيوالخدماتللبضائع

والعقاريةوالتأمينيةوالتمويليةوالشحصيةوالاحتماعيةالج!اعية

وتشمل،والمرافق،والاتصالاتالمواصلاتتشملكماا(والحكومية

والتصنئالبناءأعمالالصناعةوتشول.والمطماعموالفنادقالتحارةكذلك

)العابات(.والحراجةالزراعيالإشاحالزراعةتشملكما.والتعدين

الاقتصاديةأنشطتهمحسبوالعمالالإنتاج

المشخدمةالعمالة

ائمويةالشبةعددائمويةالنسبة

لإحماليالأشخاصالوفىالنابخالاكصاديةالألشطة

العاملينالإجمالي

0/90832""42التصنيع

30411لأ.""8والشحصيةالاحتماعيةالخدمات

9311!،...71والعقاراتوالتأمينالتمويلحدمات

02)81000728والمنادقوالمطاعمالتحارة

21000.72421الحكومة

9000.24301اللإنشاءات

227لأ.""6والاتصالاتالمواصلات

1872"".3الأسماكوصيدوالغالاتالزراعة

2000،52لمرافقا

1000.33التعدين

3001"0010003085لمجموعا

بيرر.فىالعيدراليالإحصاءاتمكتالمصادر:

.أم099لعامالإحصاءات
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الساعاتصناعةففى.الحجموقليلةالثمنومرتفعة

نحوعلىالموأدتكلفةلاتزيد،المثالسبيلعلى،السويسرية

الساعاتمن59%سويسراتصدر.العملتكلفةنصف

تنتجها.التي

كالمولداتهندسيةمنتجاتالسويسريونويصنع

وأدواتالصناعيةوالالات،الكهربائيةالمعداتمنوغيرها

المنتجاتومن.النقلومعداتالدقيقةوالأدواتالالات

بماالمصنعةوالأطمعةا!رقواالكيميائياتالأخرىالرئيسية

منوغيرهالحريروكذلك،والشوكولاتةالأجبانفيها

الأقمشة.

متوسطأوصغيرحجمذاتالسويسريةالمصانعمعظم

الإنتاجإلىلا،البضائعنوعيةإلىمتجهالتركيزلأن

الكهرومائيةفالقدرة،ذلكإلىوبالإضافة.كبيرةبكميات

فىالمصانعتوجدالسبإتولهذين.واميعنطاقعلىموزعة

أستخدامويساعدأيفئا.القرىوفيبلالصغيرةالبلدان

الحديديةوالسككالمصانعاضزويدالكهرومائيةالقدرة

مننشاطاالصناعيةالمراكزأكثرخلوعلى،بالطاقة

الدخان

أخماسثلاثةنحوسويسرافىالزراعةتؤمن.الزراعة

التىالأغذيةمنماتبقىاستيرادويتم.السكاناحتياجات

الأبقار،تربيةالزراعيةالأنشطةوأهم.الشعبيستهلكها

وبسببمحدودةللزراعةالصالحةالأراضيلكونوذلك

تحقد،السويسريةالزراعيةالألش!هةأهممنالبونةالأبقارترية

الصيمص.!صلحلالالأحدأيامالألقارامزادات

دخلمن75%نحوالأبقارتربيةوتؤمنأيضا.المناح

طريقعنكبيرحدإلىذلكويأتيسويسرا،فيمالمزارع

المراعيفىاللبونةالأبقارمعظموترعى.الالبانمزارع

الشتاء.فيالوديانإلىتعادثم،الصيففيالمرتفعةالجبلية

للتصدير.الأجبانلصنعالحليبمنكبيرجزءويستخدم

الجبنبالمسمأيضاالمعروفإمنتالر،جبنالأجباناهذهومن

الخنازيرأيضاالمزارعونويربيغروير.وج!تالسويسري

والدواجن.والأغماموالمعز

معدلويبلغ،الحجمصغيرةالسويسريةوالمزارع

عنايةالمزارعونويبذلفقط.هكتاراتثلاثةمساحاتها

إنتاجأكبرعلىالأرضمنليحصلوا،عملهمفيكبيرة

الحبوبمنوغيرهوالقمحالفواكهالمحاصيلوتشمل.مم!ش

جنيفبحيراتقربالعنبزراعةوتنتشر.أبطاطسوا

أشجارأما.أخرىمشمسةمناطقوفيوماغيوريقأ!غانو

تشينو.كانتونفيتمموفإنهاالزيتون

أخذ،الميلاديالتا!ئكلشرالقرنأوائلمنذ.الشاحة

،واليومسويسرا.إلىكبيرةبأعداديتوجهوناسسياحا

سنويا،سائحمليونعشرأحدمنأكثرسويسراتستقبل

وتجذب.للسياحوالحاناتالفنادقآلافبهاوتوجد

وساندافوسفيهابما،الألبجبالفىالرياضيةالمراكز

هؤلاءويقبل.إجازاتهمأثناءالأشخاصمنالكثيرموريتز،

خاليةالتزلجمساراتف!عظم،خاصةبصورةالتزلجعلى

الألبحبالإلىكبيرةلأعدادشوجهونالتزلجهواةمنالسياح

زرماتالمشهورةالتزلجمراكزوس.التلوجتكسوهاالتىالسويسرية

(.الحلف)فيماترهورلىجملقرل!
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نموفيهشوقفالذيالارتفاعمنأعلىلأنهاالأثجار،اس

الراستالسياحالادلاءيصحب،الصيفوفيالأشجاهـ.

بالهواءللتمتعيأتونالزائرينمنفكثير،الجبالتسلؤ،في

للاستمتاعيأتونكما،الصحيالنظجفالجافالجبلي

الرياضاتالسائحينتجذبوكذلك.الألبجبالبجمال

.البحيراتمنوغيرهاجنيفبحيرةع!تالمائية

منالمصرفيةالخدماتتعد.المصرفيةاتدممات

فالمصارف،المهمةالسويسريةالاقتصاديةالأنشطة

ذإ،الدولمنكثيرمواطنيودائمنتجذبالسوي!هـية

جزئياذلكويعودأمانا،العالممصارفأكثرت!ونتكاد

يختارواأنللمودعينالممكنومن.الدولةهذهحيادإلى

أحدلايعرفهاأرقاموهي،أسمائهممنبدلأأرقاماستخدا.أ

يمكنالطريقةوبهذه.المصرففيمسؤولينبضعة،غيرهم

القانونويعاقب.الخاصةالثرواتسريةعلىالحفاظ

السريةهذهينتهك،مصرفيموظفأيالسوي!صي

لأغراضالسريةخرقالممكنمنلكنواسحجن،بالغرامة

إجرامية.قضايافيالتحقيق

الرغمعلىممتازةمواصلاتلممويسرافى.الموأعملات

الحكومةوتملكالسفر.فيصعوباتمنالجبال4فمما

بتشغيلها.وتقومتقريبابأكملهاالحديديةا!سككشبكة

ومنها،الالبجبالالقطاراتأنفاقمنكبيرعددويخترق

سمبلوننفقوكذلكجوتهارد،وسانتشبيرج!أنفاق

اسمككأنفاقأطولمنويعدكمأ8.9طولهبخالذي

العالم.فيالحديديأ

إلىسويسرافيالسريعةوالطرقالمعبدةالطرقوت!مل

الملتويةالطرقلكن،الجبليةالمناطقذلكفيبمام!انكل

فيأشهرلبضعةإلالاتفتح،الارتفاعالشديدةكابالشهفي

الصيف.فيإلااستخدامهاتمنعالكثيرةالثلوجة،السنة

أولكم6.5طولهالبالغالكبيربرناردسانزفقوكان

سويسرابينيصلوهو،الألبجباليخترقللصجماراتنفق

مسافةيمتدالذيجوتهاردسانتطريقنفقأماوإيطاليا.

العالم.فيالسياراتأنفاقأطولفهو،كم32611.

فيالوحيدالمرفأ،بازلمدينةالرايننهروبسل

التيالكبيرةالمراكبوتستلإع.الشمالببحرسويسرا،

نأالسنةفيالبضائعمنمتريطنمليون3.7ن!وتنقل

.بالإ!!تصل

وزيوريخ،جنيفمنكلفيدوليمطارويوجد

للقطاعالتابعةالسويسريةالجويةالخطوطاطائراتوتصل

العالميةالطيرانشركةوهي،دولةأربعينحواليإلىالخاص

سويسرا.فىالوحيدز

صحيفةتسعيننحوسويسرأفيتصدر.الاتصالات

اليومي،زيوريخوبيانديربليكالصحفأكبرهـمن.يومية

زيوريخ.فيتنشروجميعهاالإخباريةزيوريخوصحيفة

ولكن،الألمانيةباللغةتصدرسويسراصحفومعظم

بضعتوجدكما،والإيطاليةالفرنسيةباللغةيصدربعضها

الرومانش.بلغةتصدريوميةغيرصحف

إذاعةشبكةتدير،للحكومةخاضعةشركاتهناك

تذاعكما،الثلاثالرسميةاللغاتمنبكلتلفازيةوشبكة

عدةتوجد،ذلكإلىوإضافة.بالروماشالبرامجبعض

وجميعسويسرا.فيالخاصالقطاعيملكهاإذاعةمحطات

وجهازراديوجهازتملكتقريباالسويسريةالعائلات

البريديةالخدماتالحكومةتديركما.الأقلفيتلفزيون

والهاتفية.والبرقية

تاريخيةنبذة

النصرانيةظهورقبلسلتيشعبكان.البدايات

تسمىالتيالمنطقةيقطن)السويسريون(الهلفتيونيدعى

بقيادةالرومانيةالجيولقهزمتوقدسويسرا.الان

وأصبحت..مق58عامالشعبهذاقيصريوليوس

رومانية.مقاطعةهلفتياباسمتعرفكانتالتىالمنطقة

جرمانيتانقبيلتانكانت،الميلاديالخامسالقرنوبحلول

لكن.والبرغنديونالألمانيونوهما،هناكاستقرتاقد

القبيلتينهاتينهزمالفرانكيينيدعىآخرجرمانياشعبا

مملكةتوسعت.الميلاديالسادسالقرنأوائلفي

قيادةتحتقويةمملكةوغدتبعدفيماالفرانكيين

.التاسئالميلاديالقرنأثناءتفككتلكنها،شارلمان

الفرانكيون.:انظر

جزءالممويسراباسماليومالمعروفةالأرضمعظموأصبح

تأسعستحينم629فيالمقدسةالرومانيةالإمبراطوريةمن

برغنديا.مملكةمنجزءافكانالباقيأما،الإمبراطوريةتلك

.أم330عامالإمبراطوريةإلىالجزءذلكانضموقد

والمدنالأرإضيمنكبيرعددمنمكونةسويسراوكانت

محليونإقطاعيونسادةيحكمهاالتيوالقرىالصغيرة

.مباشرةبصورةللإمبراطوريةالخاضعةالمناطقبعضومن

المقدسة.الرومانيةالإمبراطوريةانظر:

عشرالثالثالقرنحلولمع.الحريةأجلمنالكفاح

جزءعلىسيطرتقدهابسبيرجعائلةكانت،الميلادي

مايدعىرجالمنالاحرارخافوقدسويسرا.منكبير

العائلة.تلكقوةازديادمنوأوريشفتزكانتوناتاليوم

عائلةمنحاكمأولالأولرودلفأصبح،أم273وفي

وبدأ،المقدسةالرومانيةالإمبراطوريةيحكمهابسبيرج

منطقتاقررتام192عاموفي.المنطقتينع!يسيطر

أنترفالدنمنطقةودعتاحرشهما،عنالدفاعوأوريشفتز

إليهما.الانضمامإلىالقريبة
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أغسطس!فىالثلاتالمناطققادةلعضاجت!

وأعلنوا.أسدائماالميثاقاسمهادفاعيةاتفاقيةووقعواأم192

حكمأيضدبعضابعضهمبمساعدةووعدوااستقلالهم

الذيالسويسريالاتحادبدايةالدائماالميثاقكان.أجنبى

منالاسمهذاجاءوقدسويسرا.اسمبعدفيماعليهأطلق

شفتز.كانتوناسم

السويسريونوخاضالنمساهابسبيرجعائلةحكمت

وفى.النمساويةالقواتضداستقلالحروبعدة

جيشإيقاعمنأصسويسريوناالفلاحونتمكن،أم531

رغ!مورغارتنفيوذأصك،وهزيمتهفخفينمساوي

أضعافعشرةتبلغبقوةيتمتعالجيشذلكأن

خمسةانضمتأم،353و1332عاميوبين.قوتهم

وهزمالسويعسريالاتحادإلىجديدةكانتونات

عامسمباخفيجديدمنالنمساوينالسويسريون

،هابسبيرجانظر:.ام388عامنافلزوفيأم،386

عائلة.

كما،المثيرةبالأحداثالنمسامعالحروبوحفلت

اسمويسري!ت.الأبطالعنوشهيرةكثيرةقصصرويت

وليم.،تيل:انظر

يةعس!قوةسويسراأصبحت.والتوسعالاستقلال

عدةأسسويسريوناوخاض!الميلاديعشرالخامسالقرنأثناء

.كثيرةمساطهتوغممواالأراضيكعسبهدفهاحروب

دوتء،الجريتشار!يهزمواأنالسويسريونواستطاع

.أم477و4761عاميفىمعاركثلاثفيبرغنديا،

الذيالأولماكسيمليانقواتسحقوا،أم994وفي

الإمبراطوريةحاكمكانوقد،هابسبيرجعائلةإلىينتمي

رغم،التاماستقلالهاسويسراونالت.المقدسةالرومانية

.أم486عامحتىبهاالرسمىالإمبراطوريةاعترافعدم

الجيوشالسويسريونأخرجام،513و2511عامرفى

الأراضيجميعبقيتوقدإيطاليا.شمالىمنأغرنسيةا

تحتتقريباالحروبهذهفيالسويسريونغنمهااكتي

كانتوناتغدتثمقرونثلاثةتقاربأغترةسيطرتهما،

الاتحاد.ضمنمستقلة

فيالسويسريينعلىأعرنسيوناانتصر،أم51ءفى

فادحةخسائرالسويسريونوتكبدأجا،بايطامارنيانو

أضياالتوسعسياسةسلامةمدىعنيتساءلونجعلتهم

الحيادسيالحمةسويسراتبنتماوسرعانيتبعونها.كانوا

الوقت.ذلكمنذالخارجيةالحروبعنوابتعدت

خمسةام513و1481عاميبينانضمت

المجموعوأصبحالسويسريالاتحادإلىحديدة!سانتونات

كأنهمنفردانفسهيحكممنهاكلكانتونا،عشرثلاثة

الفلاحينديمقراطيةلممادتفقد.تامثمبهاستقلالآمستقل

كانتوناتفىالحكمكانبينما،الكانتوناتبعضفي

تدعىمهنيةمجموعاتأوقويةأسرقبضةفىأحرى

يمتلكالكانتوناتمنكثيروكان)اتحادات(.زيونفت

معبالاشتراكأوكاملاامتلاكاإما،مجاورةأراضي

التيسمباخمعركة

ما386عامحرت

السمساويينضد!صالت

الا!متقلالحربأثاء

وهده.السويسرية

ديهاانتصرالتىالمعركة

فيمصورةالسويسريود

إلىيعودخحتمبي!ش

.أم548عام
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سويسرافيمهمةتواريخ

هلفتياقيصكمريوليوسبقيادةالرومانيةالجيوشهزمت.،أق58

(.الان)سويسرا

هلفتيا.جرمانيةقبائلاحتلتالمليلاديا!اشامسالقرن

الإمبراطوريةمنجزءاأصبحالآنسويسرامايدعىمعظمم269

المقدسة.الرومانية

الدائم،الميتاقالسويسرية)الولايات(الكانتوناتوقعتا.أ192

.السويسريالاتحادلدايةتعددفاعاتفاقيةوهو

استقلالحروبفىالنمساسويسراهزمتامأ.-315388

.ثلاث

الالتصاراتأوجدتالميلاديعشرالخامسالقرنمنالسبعيبات

كقوةلسويسرامكانةبرغنديا،دوقالجريء،تشارلزعلى

أوروبية.

ولدأواإيطاليا!يالفرنسيينيدعلىالسويسريونهزمأاا551

الدائم.الحيادممياسة

سويسرا.لاستقلالالمقدصةالرومانيةالإمبراطوريةاعترفتأاأ846

الحمهوريةوأنشأت!عويسراالفرسميةالقواتاحتلتأاأ897

!سيطرتها.تحتالهلفتية

مؤتمربموج!كانتولاوعشريناثنينإلىسويسراتوستأا5811

ع!يه.ماكانإليالاتحادوعادفيينا

الاتحاديحضعفيدراليهسل!هةأوجددستوراسويسراتبستا.أ884

لها.

وأصبحتسويسرافىالأحمرالصليبمنظمةأسستأهـأ863

الا!ر.للصليبالعالميةاللجنةمقرحميى

الفيدرالية.السلطةمنالدمشوريةالتعديلاتزادتأاا874

جنيف.فيمقرهافيالأولىجلستهاالأمعصبةعقدتأ5291

التصويتللمرأةتتيحسويسريةمديةأولبازلأصبحتأاا589

المحلية.الانتخاباتفي

الحرةالتجارةاتحادتشكيلعلىسوسراساعدتأاا569

لأوروبي.ا

الأوروبي.المجلسإلىسويسراانضمتأ6391

فىالوطسيةالانتخاباتفيالتصويتبحقالمرأةفازتأ7191

.سويسرا

كالتونوهوسويسرافىوالشمرونالثالتالكالتونأوحدثمأ979

.جورا

لعضويةانتخابهايتمامرأةأولكوبإليزابيثأصحت8491

الفيدرالط.المجدس

بل،مركزيةحكومةللاتحاديكنولم.أخرىكانتونات

والاخرالحينبينيجتمعونكانتونكلمنمفلوبونكان

لكن،مختلفةأمورلبحثاليومدستوريدعىمصدسفى

حقيقية.سلطةبأيةتحمتعيكنلمابرلسهذا

الدينيال!صلا!أنتشر.الدينيةالأهليةا!دلروب

عشرالسادسالقرنأوائلفىلممويسرافيكبيرةبسرعة

قادةكبارأحد،زوينجليهولدرششوكان.الميلاد!ب

كما.زيوريخمدينةفىتعاليمهينشر،البروتستانتيةالحركة

البروتستانتيةالحركةقادةمنأيضاوهو،كالفنجونحول

الإصلاحانظر:للحركةعالمىمركزإلى،جنيفالكبار

إلىسويسراالإصلاححركةقسمتوقد.اللوثريالدينى

الكاثوليكي.والرومانيالبروتستانتي:مسلحينمعسكرين

1656و153وأ9152فيألمجموعتانوتقاتلت

الكاملة.بالسيطرةمنهماأيتفوزأندونام217و

الثورةكانتحين،ام897في.الفرنسيةالسيطرة

سويسراالفرنسيةالجيولقاجتاحت،متأججةالفرنسية

الهلفتيةالجمهوريةفيهاوأقامت،بسرعةالبلادواحتلت

قوية،مركزيةسلطةالجديدةالسويسريةالحكومةومنحت

تابعةإداريةمناطقمجردإلىالكانتوناتوتحولت

"(للحكومة

منكثيرإلىالكبيرالسياسيالتغيرأدىوقد

نابليونوأعاد،السويسريينبينالرضاوعدمالاضوابات

أم308عامفيعشرالثلاثةالكانتوناتتأسيسالفرنسي

قوةقلصوبهذاأراضيها.منجديدةكانتوناتستةوأسر

الذاتي.حكمهاال!صانتوناتمنلكثيروأعادالمركزيةالحكومة

مؤتمرمنحام،581عامالنهائيةنابليونهزيمةوبعد

انظر:لفرنسا.خاضعةكانتكانتوناتثلاثةسويسرافيينا

مماثلبشكلالقديمالاتحاديالنظاموأعيدمؤتمر.فيينا،

الحكومةأعطيتحيثكبير،حدإلىالقديملشكله

الحيادفيينامؤممرضمنكما.ضئيلةسسلطةالمركزية

نأالمؤتمرفيالأوروبيةالقوىأدركتفقد،السويسري

هذاواستمربأكملها.أورولامصلحةيخدمسويسراحياد

المؤتمر.ذلكمنذالحياد

كان،أم083عامحلولمع.أم848عامدستور

بإصلاحاتيطالبونأخذواقدسويسراأبناءمنالكثيرون

الصحافة،وحريةالأفرادحقوقذلكفىبما،سياممية

أطيحوقد.الوطنيةالوحدةمنأكبربقدروكذلك

بعضلكن،سلمينحوعلىالكانتوناتبعضبحكومات

وتزايدت،للمظاهراتمسرحاكانتالأخرىالكانتونات

فيمفاكانتوناتسبعةوتجمعت،الإصلاحيةالحركةقوة

أهليةحربفىهزمتلكنها،للتغييراتمعارضةكتلة

.أم847عامأسابيعثلاثةدامت

جديدادستورالحمويسراتبنتأم،848عامفي

مكونةتشريعيةهيئةذوفيدراليديمقراطينظامبموجبهأقيم

لهايخفمعفيدراليةسلطةأقيمتكمامجدمممين.من

حقوقمنوغيرهاالدينيةالحريةالدستوروضمن.الاتحاد

زيادةبهدفام874عامالدستورعدلوقدالأفراد.

العسكريةبالأموريتعلقفيماوخاصةالحكومةسلطات

لمحاكم.وبا
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وال!صاتبالأعمالرجلقام،أم863عاموفى

الصليبجمعيةبتأسيسدونانهنريجانالسويسري

منالأحمرالصليبعلمأخذوقد.جنيففيالأحمر

الصليبانظر:اللون!ت.تبديلبعدالسويسريالعلم

الأحمر.

العالميةالحرببدأت.العالميتينالحربينفىالحياد

حيادها.سويسراأعلنتالفوروعلىام،419عامالأولى

سويسرالأن،السياسةتلكالمتحاربةالدولاحترمتوقد

.الحربفترةأ!طواتاماحياداحياديةبصورةتصرفت

الأربع،اأ!أعتااسواتخلالالغذائيةالوارداتوتضاءلت

أطحبوبإنتاجهمامنزادواسويسرافيالمزارعينلكن

مقرأجنيفأصبحت،أم029عاموفي.الطعاملتوفير

وقد،الحروبنشوبلمنع!الإنشاءالحديثةالأملعصبة

فيالأساسيةالاعضاءالدولإحدىسويسراكانت

.الأمعصبةانظر:.العصبة

،م9391عامالثانيةالعالميةالحرببدأتوعندما

القواتوامتنعت.أخرىمرةحيادهاسويسراأعلنت

يقومأنخشيتفقدسويسرا،غزوعنالألمانية

عبرالمواصلاتفيالمستخدمةالأنفاقبنسفالسويسريون

رئيسيةوصلحلقةسويسراوأصبحت.الألبجبال

تمماكانتأنهاكماأسيا.إيصاأوحليفتهاألمانيابينللتموينات

أسدولاأصدىالحلفاءدوأ!م!وغيرهاالمتحدةالولايات

مائةمنأكثربرعايةسويسراقامت،الحربأثناء.المعادية

مختلفة.دولمنلاجئألف

بعدتشكلتالتيالمتحدةالأمإلىسويسراتنضملم

شعرفقد.أم459عامالثانيةالعالميةالحربانتهاء

علىتنطويالتيالمتحدةالأمعضويةأنالسويسريون

ستخرقعسكريةبأعمالفيهاالأعضاءالدولقياماحتمال

جنيفمناتخذتالمتحدةالأملكنالحياد.فىسيا!متها

معظمعضويةإلىسويسراوانضمتأوروبا،فيلهامقرا

المتخصصة.المتحدةالاموكالات

عضويةتتحاشىسويسرالاتزال.اليومسويسرا

وفىللخطر.حيادهاتعرضالتيالعالميةالمنظمات

الشعبمنالمقترعينأرباعثلاثةصوت،ام869

لكن.المتحدةالأمإلىسويسراانضمامضدالسويسري

حينالدوليةالمنظماتفىأطمشاركةاستعدادعلىسويسرا

فقدا!شقلالها.منشيءأييفقدهاخطرأيلايوجد

اتحادتشكيلعلىأم069عامفيالسويسريونساعد

للدولاقتصاديةمنظمةوهي،الأوروبيالحرةالتجارة

عامالأوروبيالمجلسإلىسويسراوانض!ت.الأوروبية

الأوروبيةالدولبعضمنالمشكلةالمنظمةوهذه.أم639

يخصفيماأعضائها،بينأولقوحدةإيجادإلىتمسعى

بأيةلاتتمتعلكنها،الاجتماعىوالتقدمالإنسانحقوت

فعلية.سلطة

الكانتوناتعددسويسرارفعت،أم97!عاموفي

كانتونأقيمفقد،وعشرينثلاثةإلىوعشريناثنينمن

منجزءاكانتمنطقةفيجورااسمعليهأطلقجديد،

السكانأغلبيةنجد،بيرنأنحاءمعظمففي.بيرنكانتون

أغلبيةولكن،الألمانيةباللغةالناطقينالبروتستانتمن

الروممنوهمجورا،أصئيسمىالذيالجزح!فيأسسكانا

جوراكانتونأنشئوقد.الفرنسيةيتكلمون،امماثوليكا

بهم.خاصاكانتوئابالفرنسيةأضاطقيناأمماثوأجكالإعطاء

حقوقاالمرأةاكتسابإلىالهادفةالحركةحققت

،ام589عامففىسويسرا.فيكبيراتقذفا،سياسية

التصويتللمرأةتتيحسويسريةمدينةأولبازلأصبحت

المرأةأعطيت،ام719عاموفى.المحليةالانتخاباتفي

فيممثلةوهي،الوطنيةالانتخاباتشيالتصويتحق

الأخرىالحكوميةالهيئاتمنوغيرهاالتشريعيةالمجالس

المستوىعلىوكذلك،والكانتوناتالمدنمنكتيرفى

يعكلدستوريتعديلعلىالناخبونوافقوقد.الفيدرالي

أكتوبروفي.أم819فىللرجلمساويةحقوقاالمرأة

انتخابهايتمامرأةأولكوبإليزابيقأصبحتام،849

أغيدرالى.اأطمحلس

الدراسةمعينات

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

تراجم

جاكحالىروسو،لوي،أحامي

هولدريتمق،روينجلىأصولهارد،وليرأ

سرةأ،ليسرلكا،رتلا

حود،كالمنأورولسليليبس،بارمميلسوس

لول،كلىيرحهاديوها،لوريلستا

ثيودورإميلكولرحاد،بياجيه

لوكورلوزييهردليكا

هرمادبولمولر،عريشموقىماريتوسو،

هيرمان،هيسهفرسدريت!،:ريمماتد

جوممتا!كارل،يوعهريحاد،دولار

ليرد

المدن

ريوريح

مورشكزسالى

لوزان

لوسرد

جال،الألصا

بحيرة،حميص

معرابرلارد،سان

ممرجوتار،سالى

الطبيعيةالملامح

نفقاحوتهارد،ساد

وممرنفئ،سحبلولى

بحيرة،كونستاص

بحيرة،نسرلو

نهورترما

حبل،وانعفريو
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صلةذاتأخرىمقالات

الملابسالأمعصبةالأوروبيالحرةرةالتباتحاد

الأوروبيالمجلسوليمنيل،

البحيرةمساكنن3السويسر

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-ا

السياسة-بالكانتوداتحكومات-أ

الدفاع-حالمحليةوالحكومات

كانلىا-2

لتعليما-دنلسكاادعد-أ

لفنونا-هـللعةا-ب

ضةلرياا-وينلدا-ج

طحلىا-3

السويسريةالألبجبال-جا!رالب--أ

الأنهار-دالسويسريةالهضبة--!

المناخ-4

الاأضصاد-5

المصرفية.الخدماتهـ-الطبيعيةالموارد-أ

.صلاتالموا-ولتصنيعا-ب

لاتتصالاا-زلزراعةا-ج

حةالسيا-د

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

؟سويسرافىالثلاثالرسميةاللظتما-ا

؟سويسرااسمأتىأينمز(-2

؟سويسرافيالأل!جبالتغطهيهاالتىاهسماحةما-3

الأل!؟جبالعبرللسياراتنفقأولما-4

؟المتحدةالأمعضويةإلىسويسراتنضململم-5

؟السويسريالاتحادبدأيض-6

أنحاءجميعمنالمودعينالسويسريةالمصارفتحذبالما)7-0

لم؟كالا

؟السويسريالشعبأفرادثلثينحويعيشمنطقةأيةفي-8

؟السمكريالدفاعىا!شعدادهاعلىسويسراتحافظ!!-9

الدخانمنخاليةالسويسريةالصماعيةابماطقيجعلالذيما-1،

ريما؟تة

)صورة(.الأبقارأنظر:.البقرةالبئية،السوالجسرية

هوفيماىاستلقبيلةأ!طءسدونالسو

القبائلهددتوقدسويسرا.غربيبشمالالان،معروف

سويسري63،2...وحاولأسسويسريين،الجرمازمة

وقتل.م.ق58عامالرومانىالغالإقليمإلىأ!الانتقا

وأجبروا،السويسريينمنالعديدقيصرريىليوسجنود

حكموأثناء.بلادهمإلىالعودةعلىمنهم،ءالأحب

روماغزتأم(،4-..مق)27أوغسطس!الإمبراطور

رومابعاداتالسويسريونوتطبعسويعسرا.أراضيكل

إلىأحياناسويسراغربيسكانويشير.ال!؟تينيةولغتها

سويسرا.بأنهامنطقتهم

ترانكيلويجايوسأم(.04-6)9سويطئيوس

علىالاطلاعمنتمكن.رومانيسيرةكاتبسويطنيوس

للإمبراطوركسكرتيرمنصبهبحكمالرومانيةالسجلات

فقدولذلك.أم22أو211عامحتىهادريانالروماني

فيالمسموعةوالتصريحاتالرسميةالوثائقاستخدم

!جموعةمنالمؤلفالقياصرةحياةكتبهوأشهر.كتاباته

رومانيا.إمبراطوراعشراثنىحياةعنالذاتيةالسيرمن

سويطخيوس.كتبدوميتيانحتىيوليوسمنأبتداء

حياةباسمعرفتمبكروقتفيالذاتيةالسيرمنمجموعة

وصفاالأصلفيالكتابهذاويتضمن.الرجالأشهر

والشعراءوالخطباء،،والمؤرخينواللغةالنحولفقهاء

.متناثرةأجزاءسوىاليوممنهيوجدلا،،الرومان

ثانجونا.(م5471-661)7نثائاجوسويم!،

وهيجليفر،رحلاتروايةكتبإنجليزيمؤلفلممويفت

منالمؤلفةالروايةهذهفي.الهزليالأدبروائعإحدى

طبيببهايقومرحلاتأربعسويفتيصفأجزاءأربعة

فيهايرى،العالمفىنائيةمناطقإلىجلفراسمهجراح

منويتفمح.عاقلةوخيولأتطروجزيرةعمالقةأوأقزاما

المجتبمعيوبإبرازهوالكاتبهدفأنالرحلات

علىقدرتهبسببمتمكناهجاءسويفتويعدالإنساني

يعتبرهاكانالتيوالأعمالوالأفكارالعاداتمنالسخرية

.ضارةأوسخيفة

أغلبفيمروهجاؤه

هزلىهجاءولكنه.الأحيان

سويفتوكان.ظريف

بسلوككبيربشكلمهتما

زمانه،فيالناسومصالح

مصالحوخصوصا

الإنجليزوسلوكالأيرلنديين

أيرلندا.تجاه

سويفتجوناثاندبلنفيسويفتولد

أصلمنلوالدينبأيرلندا

إلىوانتقل،دبلنفيترينيتيكليةفيوتخرج،إنجليزي

.أم968أو6881عامإنجلترا

اقتراحمنها:كثيرةمؤلفاتسويفتكتب

سنواتهفيصحتهوتدهورت.الكتبمعركه!واضع،

.الأخيرة
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كنتمقاطعةفىمحليةحكومةذاتمنطقةسويل

وتشتم!!،نسمة00713.1سكانهاعدديبلغبإنجلترا

التىالزراعيةالمنطقةمركزفيفرشاموتعتبر.شبيجزرعلى

ومن.وتوزيعهاوتعليبهاوتصنيعهاالفاكهةبزراعةاشتهرت

كوينبوروأما،الحيواناتعلفإنتاجالأخرىالصناعات

والمستلزماتوالغراءالسيراميكفتنتجانوشيرنيص!

به،عميقةمياهذوميناءوشيرنيسوالفولاذ.،الدوائية

والاستيراد.التصديرعملياتبسببواسعةحركة

كنت.:أيضاانظر

حوألىبعدعلىسوينتمئعاب.شعاب،سوين

شرقىشمالفى،الشرقيأسترالياساحلمنكمأ39

الغربىالجنولىالطرفعندكوينزلاندفى،روكهامتون

الكبير.الشعابلحاجز

-)1837تشارلز.ألجرنون،سوينبرن

فىظهرواالذينالبارزينالإنجليزالشعراءأحدأم(.909

عصرهافيإنجلتراهزأصذياالشاعروهوعشر،التاشعالقرن

تدينهوعدموالملذاتللترفالشديدوحبهبولعهالفكتوري

ظهرتالتيالفسوقروحصدمت.السياسيةوبمعتقداته

الوقت.ذلكفيالقراءمنالعديدشعرهفي

بحامعةدراستهوواص!،لندنفيسوينبرنوأرر

علىيحص!!أنقب!أم086فيتركهااكتىأكسفورد

سوينبرنثتبو.بوهيميةحياةفيالحيشليختارشهادة

أبياتعلىأسلوبهواعتمد،بعنايةالمحبوكالعاطفيالشعر

المعقد.السجعبنظامالغنيةالطويلةالشعر

يستوحىسويسبرنكان

العصركتابمنقصائده

ومننجلترا،بالإليزابيثى

الفرنسيينالشعراءمختلف

اليونانيينوالكتاب

القدماء.والرومانيين

علىسعوينبرنحصل

منظومتهخلالمنالشهرة

سويبرنالجرنونفيأتلانتاالمسماةالشعرية

ام(،865)عامكليدون

عاموأغانقصائدالمسماةمجموعتهخلالمنوأيضا

.ام866

والمترفةالعابثةسوينبرنحياةكانتأم987عاموفى

حياتهبقيةأمضىحيثالانهيار،إلىلدفعهالمباشرالسبب

وامشمر.دونتونواتستيودوريدعىأصدقائهأحدبمنزل

ظهرحيثالأدليوالنقدوالقصةالشعركتابةفيسوينبرن

فيالرغبةإلىبوضوحيشيرماالأخيرةكتالاتهفىوبقوة

يسمىمانشرتمأم629و9591عاميلينوفيما.الموت

أجزاء.ستةمنمطبوععملفيسوينبرنبخطابات

وتقعبإنجلتراويلتشايرمقاطعةمدنأكبرسوليدون

.ثيمزداونانظر:.لثيمزداونالمحليةالحكومةنطاقضمن

ومسرحىعرشا.(-م4391)وول،سوينكا

عامفيللادابنوبلجائزةنالنيجيريوناقدوروائي

بينالتنقلعلىمقدرةذو،المواهبمتعددوهو.ام869

يوظف.المتعددةأعمالهفيالغنائيوالشعرالفكاهيالهجاء

لإحداثاليوروباوفولكلورأخربىاالأدبتقنياتسوينكا

(ام69)5المفسرون:ورايتانوله.مم!حم!تأثيرأقوى

المنشورةمسرحياتهوتشملام(،)739التدهوروموسم

الاختراع؟والجوهرةوالأسدم(591)8المستنقعقاطنو

والمتخصصونالمجانينالمتأخرةأعمالهومنأم(.59)9

ونسخةام()769الملكوفرسانالموتأم(؟7!0)

المسرحعلىعرضتليوربيدس،الباشيلمسرحيةمعدلة

.ام819عامبلندنالقوممط

لمجتمعهلازعانقداسوينكاقدمورواياتهمسرحياتهفى

الأسمطوريةالرومانسيةرؤشهمنالمجتمعذلكفيهجرد

مأساويةرؤيةذلكفيسوينكاورؤية.وحاضرهأخفسه

فزجنيجيريافيالسياسيةبالأنظمةالاصطدامإلىبهأدت

عنعبروقد.أم969و6791عاميب!تأحسج!ابه

سوينكاويعيش.نثريةوأعمالبقصائدالسجنفيتجربته

غيابيا.بالإعدامعليهحكمأنبعدمنفيابلادهخارجحالئا

يعرفماتعزيزفىالنقديةسوينكاكتاباتأسهمت

فيالكولونياليةبعدماأو،الاستعماريةبعدمابالدراسات

النقادمنعددالأولالمقامفيبهافينهضوالتي،الغرب

الثالثالعالمدولإلىأصلهمفييعودونالذينوالمفكرين

علىالدراساتهذهوتركز.الغربفييعملونولكنهم

فيالغربيةالثقافةفيوالعنصريةالاستعماريةالمواقف

التيالبلادمعظممنالاستعمارانتهاءأعقبتالتىالمرحلة

هيمنته.تحتكانت

المركزية.انحابراتوكالةانظر:.ح.اول.أيهآيسي

أعمالرجلأم(.883-5018)إروشينسي

.سنغافورةفيمزرعةيملكثريابعدأصئفيماصينى

احترامموضعأصبحفقد،الاجتماعيةلمكانتهونظرا

السواء.علىوالبريطانيينالصينيين

جنوبفيفوجيانبمقاطعةسواتاوفىإيوشينسيولد

للسفنالبضائعفيهيبيع،بهخاصادكاناأس!،الصين



311شاكرربد،السياب

ويستم

مزنشأكاا

آسيوية،

الملابس

صاأحد

وبطلب

لقتالوا

كأاوبعد

،ام835عاموفى،والملابسوالقطنالشايرد

مداريةشجيرةوهووالجامبير،الفلفللزراعةهـعة

وصبغللدباغةالجامبيرأوراقاستخدمتوقد

الجامبيروأصبح.الميلاديعشرالتاسعالقرنفي

الأساممية.سنغافورةدرات

،أم984عاموفى.للصلحقاضياإيوشينسي

الشغبأعمالوقففيشرع،الحكومةمن

السرية،الصينيةالمنظماتبينالنزاععنالناتجة

الصيني.الأدبلدراسةنفسهفرغ،التجارة%اله

المدمجة.الأسطوانةانظر:.!أ!.يا؟سي.

بدرأم(.469-291)6شاكربدر،،بالسب

الحديث.الشعرروادمنيعد،عراقيشاعرا!سيابشاكر

شعرهوضعهاالتي،البصرةبمحافظةجيكورقريةفىولد

ونبغ،هناكالابتدائىتعليمهوتلقى.العربيةالحشهـيطةعلى

البصرةفيالمتوسطتعليمهوأكمل.حداثتهمنذالش!رفى

باللغةومنتهيا،العربيةباللغةبادئمابغداد،فىوالجام!كط

ميادينفيمدرسينيخرجللتربيةمعهدفيالإنجليزية

.محددةواختصاصات

إلاوالشعر،العربىالأدبعلىينصباهتمامهو!ان

فرصلتوفرالأخيرةمرحلتهفىالإنجليزيةاللغةإلىتحولىأنه

ذلكلهأفسحوقد.الأجنبيةاللغةفيالتعليميةالوظائؤ،

الحديثة،عصورهفيالإنجليزيالشعرعلىاك!رفألمجال

الحداثة.ومرحلةالرومانسيةالمرحلةلاسيما

منوانتقل،والطمأنينةالقلقبينبدرحياةاضطربت

كانلمابغداد.فتعرضإلىجيكورمن،المدينةإلىالريف

إبانوفكريةسياسميةصراعاتمنبغدادصدرإ"يعتلج

الشيوعى،الحزبإلىوانتمىوبعدها.الثانيةالعالميةالحرب

للكلمةأنوأيقن.الإنسانأجلكابمن.عليه-إئراوتركه

وقلمهشعرهفجندوالشر،الخيرمعركةفيهـ!مادورا

والجزائربورسعيدإلىفلسطينمنالعربقضاياعنللدفاع

والحرية.الاستقلالأجلمنالعراقومعارك

فيلاوقويحديثشعريبصوتالسيابفت

شعرهولاقى.قاطبةالعربيالعالمفىبل،ححعسبالعراق

الفرنسيةإلىنماذجمنهترجمتكما.معاصريه-تندرواخا

فىالعربيةونكهتها،الإنسانينبضهاتفتقدلموالإنجلبتية

الأجنبية.ا،للغاتصلتها

عرفهاالتيالشعريهالاتجاهاتأهمبدرشعروفيعل

الشعريالموروثمنواسعةحصيلةلهوكانت،عصره

الشعرمنلختاراتترجماتهإلىبالإضافة،الكلاهـ!كي

العربية.إلىالعالمحط

ثمكلاسيكيا،بدربدأ

منشبكةأبىبرومانسيةتأثر

لكنفرنسا،منوبودليرلبنان

وإنجازاتهأسشعريةاإضافاته

الواقعى،بشعرهبدأت

حفارقصائدولاسيما

العمياء،المومسالقبور،

.والأطفالالأسلحة

السيابشاكربدرالتموزيبدروشعر

اثار،منتركماأبدع

للقصيدةكثيرةنماذجففيهالمطر،أنشودةديوانلاسيما

متميز،حديثفنيشكلفيهاتوفرالتي،الحديثةالعربية

أشمهرهاومنواحد،آنفيهادفاجتماعيومضمون

وبروس،والموتوالنهرالسندباد،ومدينةالمطر،أنشودة

المسيح.وقميدة،بابلفي

صوتاالخليجعلىوغريبالمطر؟أنشودة:قصيدتاهوتعد

الشعريصوتهيظهروفيهما،الحديثالعربيالشعرفيمميزأ

المطر:أنشودةمطلعيقول.العميقةالإبداعيةوقدرتهالمصفى

السحرساعةنخيلغابتاعيناك

القمرعنهماينأىراحشرفتانأو

الكرومتورقتبسمانحينعيناك

نهرفيكالأقمارالأضواءوترقص

السحرساعةوهناالجذافيرجه

قوله:فيذورتهاالقصيدةوتبلغ

المطريبعثحزنأيأتعلمين

انهمرإذاالمزاريبتنشج!بهيف

بالفياعفيهالوحيديشعروكيف

كالجياع،المراقكالدم-انتهاءبلا

المطرهو-كالموتىكالأطفال،كالحب

السيابمعاناةتصورالتيالخليجعلىغريبوأما

شعر،منماكتبهآخرأنهاويرجح،المرضمعالحقيقية

وخشيتهالعراقلوطنهعارمبشوقتموررؤيةعنفتشف

لشعرمثالوهي،الوطنهذاأرضعنبعيداالموت

منها:مقطعفييقول.العربيالأدبفيالاغتراب

سفارعنراكبيهالاتقاضيالسفائنليت

بحاربلاالعريضكالأفقالأرضأنليتأو

وأستزيدأعدكنيانقود،أحسبمازلت

اغترابيمددمنبكنيانقود،،أنقصمازلت

وبابينافذتيبالتماعتكنأوقدمازلت

يانقودفحدثينيهناكالأخرىالضفةفي

أعودمتىأعود،متى

.العراقإلىأعودفلن...واحسرتاه
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التراكيبفيوصحةجزالةفيهالسيابوشعر

الشكلفيللتجديدمئريادتهفهو،الوزنعلىومحافظة

ذلكوكان:القافيةمنيتحررأوالشعريالوزنيتركلم

المحدثين.الشعراءبينفحولتهأسبابمن

ذابلةأزهار:هىدواوينعشرةالسيابأصدر

ام(،)529القبورحفارام(بم059)أساطيرأم(،)479

والأطفالالأسلحةام(،59)4العمياءالمومس

أنشودة؟الغريقالمعبد،الجلبيابنةشناشيلأم(بم59)4

صدرتوقد.إقبالالأقنان،منزلأم(بم69)0المطر

اسمحملت،واحدةمجموعةفيالعودةدارعنجميعها

.السيابشاكربدرديوان

المتحدةبالولاياتواشنطنولايةمدنكبرىسياثل

نسمة..925516المدينةسكانعدديبلغ.الأمريكية

وهى،أنسمة/729لأ619الكبرىسياتلسكانوعدد

المحيطغربشمالفىوالنقلوالتجارةللصشاعةهاممركز

بعدعلىبوجيهلمضيرتالشرقىالشاطئعلىوتقع،الهادئ

ودجوادمضيقعبرالهادئالمحيطمنكم002حوالى

ألاسكاإلىمعبراجعلهافىسياتلموقعساهموقدفوكا.

فىواشنطنسكانخمسيقرابةويعيش.الأقصىوالشرق

.الكبرى!مياتلمنطقة

علىمستوطنةإلينويمنروادأسس!أم851عاموفي

الموقعهذااختارواوقد.ألكىنقطةعندبوجيهمضيقطول

تتضمنوالتىللمنطقةالعديدةالطبيعيةالمواردبسبب

نقلتالتالىالعاموفى.والمياهالخشبمنوافرةكميات

وأطلقإليوتخليجشواطئإلى،الداخلإلىالمستوطنة

هنديوهو،سيلثلشيفتكرئماالمدينةعلىسياتلاسم

صادقهم.قدكانأحمر

النموأوجهمعظمالأخشابوشحنقطعشكلوقد

العالميةالحربمإنتهاءلكن،للمدينةالمبكرالاقتصادي

الطائراتصناعةأصبحتام(،459-أ)939الثانية

أواخروخلال.سياتلفيللدخلالرئيسيالمصدر

أدىمماالانخفاضفيالطائراتمبيعاتبدأتالستينيات

السبعينياتفيولكن.لوظائفهمالعمالألاففقدانإلى

الهزةهذهبعدقواهماالطائراتوصناعةسياتلاستعادت

ية.الاقتصاد

الولاياتفىسياتلسكانمن%09حواليولدوقد

إسكندينافية.أصولإلى%5احوايعودبينما،المتحدة

الهنودمثلالأخرىالأقلياتومجموعاتالسودويشكل

معظمويعيمق.السكانمن%02حواليوالآسيويينالحمر

منوالجنوبيةالوسطىالأجزاءفيالأقلياتمجموعات

الفقر.مشكلةمنتعانيالتي،المدينة

فشركة.لسياتلالدحلمواردمعظمالصناعةوتوفر

فيللطائراتالمنتجةالشركاتكبرياتإحدىوهي،بوينج

شركةأيموظفيعددموظفيهاعدديفوق،المتحدةالولايات

عددبلغأم689عاممنتصفوفي.المنطقةفىأخرى

شخص.000/001حواليبوينجشركةفيالعاملين

تراجعتالعشرينالقرنمنالستينياتاواخروفى

صناعةهيأخرىرئيسيةصناعةفيالعمالةأعداد

ومنالبناء.صناعةتراجعبسببوذلك،الأخشاب

الأسمنتصناعةسياتلفيالأخرىالمهمةالصناعات

المعادنومنتجاتوالدقيقالأسماكومنتجاتوالصلصال

الغذائية.والمنتجاتوالنسيج

طنملايين8حوالىالبحريسياتلميناءويستوعب

الرئيسيالممولسياتلوتعدسنويا.الشحنمنمتري

مركزتعدكماألاسكاولايةإلىالغذائيةاطمنتجات

ألاسكا.فىالمعبأالسالمونلسمكرئيسىوتوزيعامشيراد

منبانتاجهاتشتهرحيث،ضخمصيدأسطولولسياتل

الهلبوت.أسماك

إلينويروادمنمجموعةاستقرتأم852عاموفى

عاموفى.سياتلوأنشأواإليوتخليجشواطئعلى

نأإلىأدىمما،الخشبلنشرالةيسلرهنريبنىأم853

سياتل.فيالرئيسيةالصناعةالخشبصناعةتصبح

إلىسياتلمنكثيرةعائلاتانتقلتالستينياتوفى

عاميبينفيهاالسكانعددتناقصثمومن،الضواحى

تزايد.الكبرىسياتلسكانعددولكن،أم89و.0691

أوأخرفيالطائراتمبيعاتفىالحادالانخفاضأدىوقد

الإضرارإلىالعشرينالقرنمنالسبعينياتوأوائلالستينيات

فيالبطالةمعدلفاقأم719عامففي.المدينةباقتصاد

كلفىالبطالةمعدلات%،أ3حواليبلغوالذي،سياتل

انتعشتعندماتغيرالوضعولكن،الاخرىالأمريكيةالمدن

قطاعوبدأالعشرينالقرنمنالسبعينياتفىالطائراتصناعة

بينالتجاريالتبادلزيادةمنيستفيدسياتلفيالأعمال

الأقصى.الشرقودولالمتحدةالولايات

بينتحالفآسيا(شرقيجنوبحدف)منظمةالسياثو

سبتمبر8فىبالفلبينمانيلافىوقعتالتيالثمانىالدول

شرقيجنوبلدولالمشتركالدفاعمعاهدةعلىام459

،الباكستاننيوزيلندا،بريطانيا،فرنسا،أستراليا،وهي.آسيا

الباكستانانسحبتثمالمتحدةوالولاياتتايلاند،،الفلبين

.ام779عامالتحالفحلوتم.ام729عامالتحالفمن

فرنساهزيمةبعدالمتحدةالولاياتالمعاهدةاقترحتوقد

علىوكمبوديا(ولاوسفيتنام)حالياالصينيةالهندفي

بأنالمتحدةالولاياتوادعت.الشيوعيةالقواتأيدي
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جنوبفيالشيوعيالنفوذانتشارلوقفضروري،التحالف

الأعضاءللدولالمعاهدةتلكبموجبويحقا/صيا.شرقي

عسكرياعتداءأيضد،أخرىمعينةدولأوبىمضهاحماية

.المعاهدةمندولةمنأوأخرىدولمنذلكدانأسواء

نأبسببمؤثرابمتحالفالتصبحالسياتومعاهدةتتطورلم

،واليابانوإندونيسياالهندومنها،الاسيويةالدول"نكثيرا

تحديدحولاختلفتالمعاهدةدولأنكماإليها،أتنضملم

له.التصديلممبلوحول،الشيوعياضهديدمفهوم

قامتم(7591-91)57فيتنامحربلوضط!

القواتلمساعدةقواتبإرسالفقطونيوزيلندا،أسترالي

الأمري!جة.

منمجموعةأوحجارةأوأسلاكمنسوراجالسب

بعضبجواربعضهاالمزروعةالصغيرةالأشجارأوالشجيرات

بعضفيالفلاحونويزرع.معينةمساحة-صدودلوضع

فيأو،ا!الربمنالمزرعةحيواناتلمنعارسياجاتالبلاد

السياجاتالبستانيونولمجيم.الدخولمنالمفترسةالحيوانادت

وتهذبوالأزهار،المروجمزاهرحولللزينةكحدود

السيقانتثنىأنويمكنلاخر،وقتمنالمزرعةسياجارت

وتهذب.كثيفةلجعلهاالوضعهذاعلىوتربطأة!ياالنامية

ويقص.عامةبصفةمتقاربةأوقاتفىالحدائقسياجارت

عامة،وبصفة.زخرفيةأشكالفىالسياجاتا!اسبعضر

الاخضراردائمةشجيراتمنالحدائقسياجاتال،سيعمل

فقط.بسيطتهذيبمعبشكلهاتحتفظالنمو،سريعة

.للسياجاتوشائكةأقوىشجيراتالفلاحونويستت-م

الزعرورمنالسياجاتأوروبافي،الفلاحوني!!ل

منالشماليةأمريكافيعادةوتصنع.السياخ!وبرقوقالبري

جنوبوفى.البرتقاليةالمكلورةوأشجارالعسلخرنوبء

الأسوار.تفاحمنمنهاالكثيرريزرعإفريقيا

منشتىأنواعاالحدائقممياجاتفيالناسويىصتخدم

الشائكةأوالمانعةالأسيجةففي)الشجيرات(،الجنبا!

وفى)الطلح(الأكاسياوأشجارالشوكيالورديستخدمون

والدودنياوالياسمينالفيكسيستخدمونالزينةسياجا/ت

.ذإكوغير

للثدساتوتغذيةوتربيةإيواءمناطقالسياجاتوتوفر

الطورمنكثيرويبني.والحشراتوالطيور،الصغبرة

.والمزارعالحدائقسياجاتفيألأعشاشهاالمغردة

هووالعسائح.للسياحالخدماتتوفيرالسدبء

وطنهداخلسواء،بلدهعنبعيدايسافرالذيالشخ!!

.واحدةليلةأو،الأقلعلىواحدليوم،خارجهأو

)الترول!الفراغمنهاعديدةالسفرهذامثلوأسبارب

ةلتجاروا(الرياضة،ينلدا،لتعليما،لعلا!ا،لعطلاتا

فيعطلاتهميقضونالذينفإنوعليه.العائليةوالشؤون

المسافرينالأعمالورجال،المؤتمراتووفودآخر،بلد

السائحين.عدادفيكلهم

شاطئعلىيومايقضيالذيالشخصيعتبروالبعض

المنظمةوهى،العالميةالسياحةمنظمةولكنسائحا.البحر

الذيالشخصبأنهالسابحتعرف،للسياحةالممثلةالعالمية

نأقبلالأقلعلىواحدةليلةهناكويقضيمامكانايزور

بيته.إلىيعود

السياحةأهمية

أذهانهمتنصرفالسياحةفيالكثيرونيفكرعندما

ولكن.غريبةأخرىبلادإلىالحدودعبرالسفرإلىعادة

بسياحترتبطأي-محليةالواقعفىالسياحةمعظم

أوطانهم.داخلأماكنإلىيسافرون

نوعيعلىالصناعيةالدولتهيمن.سياحيةإحصاءات

وأمريكاأوروباتستقبلحيث،والدوليةالمحليةالسياحة

السائحينثلثيمنأكثرالهادئالمحيطومنطقةالشمالية

فيرئيسيةصناعةالسياحةفإنالحالكانومهماالدولبن.

.الدولمعظم

أسهمتالعشرينالقرنتسعينياتمنتصفففى

والخدماتالسلعكلقيمةمن%6علىيزيدبماالسياحة

منأكثرأيضاومثلتالختلفة،العالمأنحاءفيالمنتجة

نأالخبراءويقدر.العالميةالاستهلاكيةالمنصرفاتمن13%

مختلففيوظيفةمليون013منأكثرتدعمالسياحة

إجماليمن%6.5علىيزيدبماوتسهم،العالمأنحاء

الضريبية.المدفوعات

كلمنالسياحةصناعةتتكون.السياحةمقومات

لختلفمباشرةوالخدماتالسلعتوفرالتيالأعمال

وتشمل.باسمائحينالخاصةوالتجاريةالترويحيةالنشاطات

البحريةوالخطوط،والعالميةالمحليةالجويةالخطوطالصناعة

،الأجرةوسياراتوالحافلات،الحديديةوالسكك،والنهرية

والأنديةوالمطاعم،الأخرىالإقامةووسائلوالشققوالفنادق

الترفيهية،الرحلاتومنظمي،الأخرىالرعايةومؤسسات

)المسارحالترفيهيةالتسهيلاتوموفريالعسفر،ووكالات

والاثارالقوميةوالحدائقوغيرها(،والمعارضاسينماودور

ومراكز،التذكاريةالهداياوبائعيومصنعي،السياحية

.والاجتماعاتالمؤتمراتومرأكز،السياحيةالمعلومات

أيضا.السياحغيرالأعمالهذهمنالعديدويخدم

السياحةتأثيرات

صناعةف!.الوظيفيةالفرصمنالعديدالسياحةتوفر

منكبيرعددإسهامتتطلبأي،عاليةعملكثافةذات
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تكونحيث،موسميةالسياحةمعظمولكن.العاملين

علىوخاصة،معينموسمفيمكثفةمالمكانالزيارات

الوظائفمعظمفإنولذاالتزلقأماكنوفيالبحارشواطئ

تتطلبولاالعائدمنخفضةمنهاوالعديدمؤقته،السياحية

منالهائلالعددوجودفإنذلكمنوبالرغم.عاليةمهارة

منبغيرهاالسياحةوارتباط،السياحةحقلفيالعاملين

توليالحكوماتأنيعنيان،والترفيهالمطاعممثلالصناعات

العناية.منالكثيرالسياحة

الأماكنمنللعديدكبيرةاقتصاديةفوائدالسياحةتوفر

نمتإذامشاكلتخلة!وأصكنها.دخ!!أووظائفشكلفي

السياحيةالأماحشاأنالخبراءويعتقد.نظامبدونأوبسرعة

مامنطقةالسياحي!ضشفأنفبعد.لملمحياة"!بدوراتتمر

السياحمنالكبيرةالأعدادولكن،بسرعةالمنطقةتنمو

شحصيةعلىتغييراتتضفيالمنطقةعلىيفدونالذين

ويعنىالنالر.وثقافةالطبيعيةالبيئةعلىبالتأثيرالمنطقة

كانتالتيالمنطقةخصائصأنالتغييراتهذهحدوث

منبحالةتمريجعلهامما،انتهتقدالسياحإليهاتجذب

التدهور.وربماالجمود

إعادةالسياحةصناعةاستطاعتالحياةدورةوبمعرفة

مدينةاستعادتفقد"!المتعبةلم!.المناطقمنالعديدإلىالحياة

فترةبعدإليها،أ!سياحاورودوكثرحيويتها،سيتىأتلانتيك

وابتنت.الكارينوهاتببناءاهتمتعندما،طويلةركود

المؤتمرأتقاعاتمثلمختلفةممياحيةأهدافاأخرىمدن

واستضاف.الترفيهيةوالمراكزالفنونوصالاتوالمتاحف

الأوليمبية.الألعابمثلهامةأحداثابعضها

فىسياحيةأهدافالطبيعيةالبيئات.البيئيةالتأثيرات

والغطس،والحيتانالطيورفمشاهدة.المناطقمنالعديد

الصيد،ورحلات،البريةالحياةوتصوير،التنفسبأجهزة

مناطقوتشملتطويرها.يم!شهامةممياحيةأنشطةكلها

حظائرالطبيعةعلىالمبنيةالسياحةإلىالمنتميةالدوليةالجذب

فىأ!طنيةأوالبيئاتإفريقيا،وجنوبشرقفيالحيوانات

وقدأنتاركتي!سا.فيالب!صوالبيئات،والشماليةالجنوبيةأمريكا

فيالجذبمشاهدأهممنالسنويةالحيتانهجراتأصبحت

منكلح!صماتسنتولذلك،العالمأنحاءمنالعديد

منللحدقوانينالمتحدةوالولاياتونيوزيلنداوكنداأجماأسترا

السياحية.والزوارقالسفنتسببهالذيالحيتانحياةتعكير

مصباتوعندالبحارشواطئعلىالسياحةتطورأدىفقد

إلى،الهادئوالمحيطأسياشرقجنوبفيوخاصةالأنهار،

وغذائها.والأسماكالطورتوالدبيئاتاضطراب

فىعديدةمشاكلإلىالمنظمغيرالفنادقتكاثروأدى

الكثبانالفنادقبعضبناءحطمفقد.الساحليةالمنتجعات

بعضبناءأدىذلكإلىوبالإضافة،الساحليةالرملية

الساحليةالمياهوقوعإلىالساحلمنجداقريباالفنادق

النهار.طوالالفندقظلتحت

تدهورالمياهتلوثيسببفقد.أخرىمشكلةوالتلوث

الشعابنموفييؤثروقد،للسباحةالصالحةالمياهنوعية

مثلالسياحيةالمناطقبعضشطولذلك،المرجانية

تدهورلوقفبرامجتايلاندفيوفوكيتباتايامنتجعات

الصحي.الصرفنظمتسببهالذيالمياه

لبناءحملاتالسياحةوصناعةالحكوماتوتنظم

الهدفهذاولتحقيق.البيئةفيتؤثرلامستديمةسياحة

أخلاقيةمبادئوالدوليةالقوميةالسياحيةالهيئاتتشت

عديدةكبرىشركاتطورتفقد.البيئةتجاهوالتزامات

الأمريكيةالجويةوالخطوطالبريطانيةالجويةالخطوطمثل

وسائلوتطويرالمواردتصنيعإعادةطرقلتحسينبرامج

السياحأعدادمنالدولبعضتحدوقداستغلالها.

القومية.الحدائقمثلالحسالمسةالمناطقلبعضالزائرين

هضابعلىالصغيرةبوتاندولةالدولهذهومن

الدولمنإليهاالقادمينأعدادمنتحدالتىالهملايا

للسياحية.الأخرى

فىعديدةمناطقالسياحةعرضت.الثقافيةالتأثيرات

أجنبيةدولمنلهاالزائريناستقطابإلىالناميةالدول

.وسلوكقيممنيحملونهمابكل،الغربيةالدولوخاصة

تتغيروبذلكالزائرينالسكانيقلدالمناطقبعضوفى

وتستبدلالقديمةالتقاليدتموتحيث،بالتدريجثقافتهم

وفىالزوار.يفضلهاالتىالمأكولاتالتقليديةبالمأكولات

النوعيةرديئةتذكاراتيصئالحرفيونالمناطقمنالعديد

السريع.الربحبقصد

الأماكنمنالعديدفىالمحليةالمجتمعاتتاثرتوقد

باليففي.والثقافيةوالحرفيةالفنيةالسياحباهتمامات

برامجالمحلىالمسرحتبنى،المثالسبيلعلىبإندونسيا،

تعرضذلكمنبالرغمول!شها،السياحرغباتمعتتواءم

الأصلي.شكلهافيباشسكانعلى

تاريخيةنبذة

حواليقبليبدو،ماعلى،للسياحةصناعةأولنمت

المقدساتلزائريوالخدماتالسلعبتقديم،عام0003

هذهبعضزالتوماالهند،فىوالبوذيةالهندوسية

.اليومحتىمستمرةالزيارات

سافرالميلادقبلالخامسالقرنفي.والرومانالإغريق

النهرينبينماوبلادمصرمنكلىإلىكثيراهيرودوت

وضعوقدلإفريقيا.الشمالىوالطرفروسياوجنوب

الغربية،الدولفيالسياحةخصائصمنالكثيرالرومان

مشويا،يوممائةبلغتالتي،الدينيةعطلاتهمشكلتحيث
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أيضاللرومانوكان.اليومالغربفيالعطلاتأساس

منيهربونوكانو،اسمياحيةومنتجعاتهمتذكارا-هم

الإيطالية.والريفيرانابوليبزيارةالمدينةضغوط

الإمبراطوريةفيأخرىأماكنإلىأيضاالرومانساذر

مصرإلىيسافرونمنهمالمقتدرونكانفقدالرومان!4.

الثانيالقرنوفي.المحليةالثقافةورؤيةالمعابدلزيارةواليونان

دليلأولباولممانياسالإغريقيالجغرافيأنتج،الميلادي

الإغريق.بلادإلىالرومانالزائرينلمساعدةسياحي

الأماكنوزيارةالتجارةكانت.الوسطىالعصورفى

أهللدىالوسطىالعصورفيالسفرأسبابأهمالمقدسة

مثلالدينيةالمراكزإلىيسافرونالنصارىكاننقد.أوروبا

النزلبنيتالطرقامتدادوعلىإنجلترا،فيأنانتربريوروما

حيثخاصةأهميةللتذكاراتوكانت.احاتوالامشر

التيالأماكنبهايوثقونالمقدسةالأماكنارزأكان

التيالطرقمنالعديدزالوما.الخلاصعنبحثاقصدوهـا

شواهدزأروهاالتيوالأماكنالمقدساتزوارس!!ا

.أليومخاهامةسياحية

الأوروبيينمنكثيرسافرالوسطىالقرونأواخروفي،

المقدسة.الأماكنلزيارةسفرهممنأكثرالترفيهعر،بحثا

!أبوالطبباراسلسوسأوضحعشرالسادسالؤسنوفي

دفعمما،للصحةمفيدةالحارةالينابيعأن،،الحديث

والمجرألمانيافيالمعدنيةالمنتجعاتإلىالسفرإلىالكثيرير،

وإيطاليا.والنمعط

ماعرفبدايةالنهضةعصرشهد.الكبرىالر.حلة

الشبابكانحيثأوروبافي"الكبرى"بالر!لة

فقد.والتثقفللتعلمأوروباعبريتنقلونالأرسفنراطيون

لدىوخاصةجدامهمةالأوروبىالعالمرؤيةكانت

برؤيةالاهتمامازدادولذلك،المتعلمالإنجليزيالشبارب

الدولفأولت،السياحةعنينفصملاجزءالياعتبارهالمناظر

القديمةروماوآثاروالقصوروالكنائسالكاتدرائيات

عنايتها.

ضرورياتمنباعتباره،التعليمعلىالتركيزازديادو!،

أولىأيضاالنهضةعصرشهد،المتكاملالرجلتكوين

طوالاستمرتالتي،الأوروبيةالقارةإلىالانتقالموجات

عادةالكبرىرحلتهيبدأالطالبوكانعشر.ا!سالغالقرن

الجامعةمنالتخرجبعدأي،عشرةالسادسةسر،عند

عامبينماعادةتستغرقرحلتهكانتحيث،مباشرة

منرحلتهفيمعهيصطحبالطالبوكان.أعواموخممصء

بهالاعتناءمهمتهموكانت،المرافقونحينئذءلميهمأطلق

تضمحاشيةيصطحبونمنهمالأثرياءوكاناهـغر.في

وقد.وغيرهمالمناظرومصوريوالمحاسبين،الحرسالخدم

عشر،الثامنالقرنفيالخدمةفيالكمبيالاتأدخلت

للسائحيسمحمصرفمنخطاباالكمبيالةوكانت

توازيوهى.وطنهخارجيكونعندمام!نمبلغبسحب

الشيكانظر:.الحديثالعصرفيالسياحيةالشيكات

السياحي.

تغيراتإلىالصناعيةالثورةأدتعشر.التاسعالقرن

بمقدورأصبحفقد.المسافرينوسلوكالسفرأنماطفىهامة

بفضلبسهولةالتنقلالعاملينوطبقةالوسطىالطقة

التطوراتهذهوأدت.البخاريةوالسفنالحديديةالسكك

المملكةفيالجماعيةالسياحيةالمنتجعاتإنشاءإلىأيضا

وبلاكبول.ومارجيتساوثندمثلالمتحدة

قادهاالتيالإنجليزيةالرومانسيةالحركةأوجدتوقد

بالمناظرالاهتمامفيهبرزمناخاوردزورثوليممثلشمعراء

فىالاتجاههذاالسياحيةالكتبعكستحيث،الطبيعية

جبالمثلمناطقوأصبحتعشر،التاسعالقرنأوائل

فيسياحيةأهدافاالسويسريةالألبوجبالأسكتلندا

تطورأدىونيوزيلنداوأسترالياالشماليةأمريكاوفيأوروبا.

الطبيعيةبالمناظراهتماممنواكبهمماالحديديةالسكك

الوطنييلوستونمتنزهمثلالقوميةالحدائقأولىإنشاءإلى

ومتنزه(،8721،الأمريكيةالمتحدةالولايات،)ويومينج

ومتنزه(،9871أسترالياويلز،ساوث)نيوالوطنيرويال

1(.885كندا،)ألبرتا،الوطنيبانف

1841يوليو5فيبدأت.الحديثةالجماعيةالسياحة

كوكتوماسنظمهابالقطاررحلةأولغادرتعندما

أصبحوقدبانجلترا.ليسترفىالحديديةاسمككمحطة

جماعيلم"أجرعلىحصلحيثرحلاتمنظمأولكوك

مننظمهارحلةفيلثمخصلكلواحدشلنقدرهمخفض

بالاشتراكرحلاتهتنطمفىكوكومضىلاوبرأ.إلىليستر

الحديديةالسككخطوطتسيركانتالتيالشركاتمع

.المدارسلتلاميذرحلاتهينظمكانحيثالوقتذلكفي

متأخرا.جاءفقدالاستمتاعبغرضالسفرأما

،1845عامفيتجاريبغرضرحلةأولكوكنظم

نظموقد.الشماليةوويلزليفربولإلىليسترمنوكانت

فيالكبيرالمعرضمثلرئيسيةأحداثإلىالأولىالرحلات

عامفيباريسفيالعالمىوالمعرضأم851عامفيلندن

السويسرية.الالبجبالإلىسيررحلةنظمكما،ام855

.المتحدةالولاياتإلىرحلةأولنظمام867عاموفي

تداولية،ورقةأولكوكاخترعام873عامفي

عاموفي.الحديثةالسياحيةللشيكاتمبكرالثمكلاوكانت

وردتحيث،العالمحولرحلةأولنظمام872

،لندنمنالرحلةبدأتالتايمز.جريدةفىالرحلةتفاصيل

إلىبالقطارومنها،نيويوركإلىالأطلسيالمحيطوعبرت

ومنها،اليابانإلىالهادئالمحيطعبرثمفرانسيسكو،سان
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القاهرةمنكوكبسفرياتالتحقتحيثالقاهرةإلىبرا

شهرةكوكرحلاتاكتسبتالرحلةبهذه.لندنإلى

توماسوكالاتعددباأم088عاموبحلول.كبيرة

وبلغالختلفة،العالمأنحاءفىوكالة06السياحيةكوك

005السياحيةكوكشيكاتمعتتعاملالتيالفنادقعدد

تومالر.،كوكان!:.فندق

أماكنإلىيسافرونالوسطىالطبقةسياحبدأوعندما

الأثرياءهؤلاءطورالسياحمنللأثرياءمحتكرةكانت

!ميرأم883عاموفيترفا.أكثرأخرىسياحيةأشكالآ

وكاناشسريع،الشرتقطارناجلماكرزجورجالبلجيكي

رحلاتانتظمت.ومطعمنومبغرفأورويقطارأول

الأسودالبحرإلىباريسمنالبدايةفىالسريغالشرققطار

وقدبتركيا.إسطبولإلىبعدفيمارحلاتهامتدتثم

،ام779عامفيإسطبولإلىالمتكاملةالخدماتتوقفت

كان.الرحلةمنأجزاءفيباقيةتزالماالخدماتولكن

القرنأواخروفيراقيا،تأثيثامؤثثااسريعالشرققطار

حيثالفاخر،التأثيثذاتالسفنتسييربدأعشرالتاسع

متوفرايكنلمالفخامةمنمصتوىالأولىالسفنوفرت

.الفنادقأفضلفى

زارالميلاديالعشرينأغرنامنالعشرينياتوفي

الفرنسيةاشيفيراالأمريك!تالسينمانجوممنالعديد

موضةوظهرتشعبيتهما.منزادمما،الإيطاليةوالريفيرا

منبالرغم،الانحتىباقيةتزالوما،الشمسيةالحمامات

لأشعةالطويلالتعرضعنالناجمةالصحيةالخاطر

السياحيةالشهرةالموضةهذهاستمرارويفسر.الشمس

وجزرالمتوسطالأبيضالبحرمناطقبهاتحظىالتىالواسعة

الكاريبى.

(أم-459أ)939الثانيةالعالميةالحربوبانتهاء

تملكازديادبفضلميسوراالاستمتاعبغرضالتنقلأصبح

النفاثةالطائراتوبدخول.والمالأ!قتاوتوفرالسيارات

القرنمنوالستينياتالخمسينياتفىالخدمةإلىالتجارية

إلىالسفرالناسمنممكنعددأكبربمقدورأصبحعالعشرين

تطلبوقد.أقلوبأسعار،وقتأسرعفي،طويلةمسافات

لاستيعابأكبرمطاراتبناءالجوعبرالتنقلكثافةازدياد

أيضاالفترةتلكوشهدت.المسافرينمنالكبيرةالأعداد

الساحلية.المناطقفىالضخمةالفنادقبناء

باسمعرفماظهورإلىأيضاالسياحةتطورأدى

رحلةأولهورايزونشركةنظمتوقد.الشاملةالرحلات

الأبيضالبحرعلىكورمميكاجزيرةإلىالنوعهذامن

بما،الرحلاتهذهوكانت.أم059عامفي،المتوسط

للرحلاتنموذخأوضح،التنظجمفيدقةمنبهامتازت

برزتالمسافرينعددوبازدياد.العشرينالقرنفىالجماعية

متنزهاتوشيدتالوجود،إلىجديدةسياحيةمناطق

الولاياتفيوورلدوديزنيلاندديزنيمثلضخمة

.المتحدة

أصيبتالعشرينالقرنمنالثمانينياتأوائلوفي

ظلتالسياحةولكنالوقود،أسعارلارتفاعبنكسةالسياحة

نمومعدلبلغفقد.الاقتصاديالركودفترةأثناءباطرادتنمو

.%026منأكثرأم99و.0791عاميبينالسياحة

منوالتسعينياتالثمانينياتشهدت.اليومالسياحة

منفبالرغم.التنقلمنأخرىأشكالتطورالعشرينالقرن

السياحةصناعةمنأساسياجزءاتمثلا!طلاتاسياحةأن

بغرضيسافرونمازالواالسياحمنكبيرةأعدادافإن

ونظرا.مغايرةببيئاتوألاحتكاكجديدةتقافاتاكتساب

وعطلاتالقصيرةالعطلاتقضاءأصبحالحياةأنماطلتغير

شائعة.عادةالمنازلخارجالأسبوعنهاية

السياحةنمتالعشرينالقرنمنالتسعينياتوفى

اليومالسياحويذهب.%4حوأليبلغسنويبمعدلأصعالميةا

النموفبسبب.السابقفىمطروقةتكنلمأماكنإلى

الجنوبيةوكورياواندونيسياالصينتشهدهالسرئالذي

مركزالهادئوالمحيطآمميامنطقةأصبحتواليالانوتايوأن

تحافظأنالمتوقعومن.العالميةللسياحةرئيسىاستقطاب

والحاجزإندونيسيافيباليمثلجديدةسياحيةمناطق

وسنغافورةتايلاندفيومناطقأستراليافىال!جيرالمرجالي

القادمة.السنواتفىنموهاعلى

لأحد.الخضوعوعدمالامشقلالبهيقصددفظالسيادة

فيفردفكل،الملوكعلىقاصراالأصلفيالاسمهذاكان

لاالذيالسيدفهوالعادةفيالملكأما.للملكخاضعالمملكة

مستقلة،القوميةالدولتعتبرواليوم.الناسمنلأحديخضع

فيالخاصةشؤونهاوتسيرلالسيادةتتمتعإنهايقالولهذا

يأمنموافقةدونسلوكبأيوتقومالحربوتعلن،معاهدات

سيادةذاتتكونأحياناالصغيرةالدولأص!س.أخرىدوأ!ة

بشكلشؤونهاوتسيرسياستهاتضعلأنهافقط؟سمبالا

.أقوىدولةواحتياجاترغباتيرضي

حولالجدلخلالمنظصمبدأالشعبيةالشيادة

وينادي.المتحدةالولاياتتاريخمنجزءاكانالذيالرق

مستوطنيسيادةباسمأيضايسمىالذي-المبدأهذا

بأنفسهميحددواأنماإقليمسكانوسعفىبأن-الأرض

يتحولأنقبلحتىعدمهمنالرقفىيرغبونكانواإذاما

ولاية.إلىال!قليم

وامتدادهالرقنظامتوسيعبرمتهالشمالوعارض

الحربعقبالمكسيكمنحيازتهاتمتأرضأيإلى
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ووجدأكبر.وباجماعيحبذهالجنوبكانبينما.ضدها

أنهإذمرضيا،حلاالشعبيةالسيادة،بمظريةأنالفريقان

سواء،حدعلى،الأمريكيوالكونجرس4ءالولايااراح

واضعهوكاسلويسيكونوربما.شيائكةمع!!حلةاس

أقوى،دوجلاس.ألمشيفنولكن،الشعبيةالسياد!نظرية

السيادةتعبيريستخدمشخصأولأنلىثا،اصناصر

الشعبية،

لسكانام485لعامنبراسكاكنساسقالىنوأتاع

ضدهأوالرقلصالحالتقريرونبرالمسكاسنمإقليمي

نأالقانونواضعووافترضمنهما.كل-ندوداخل

لصالوكنساسالحريةلصالحتصوتسو!نبراسكا

الكثيرأوفدواللرقالمناهضةالحركةمؤيديأنكأير.الرق

بينما،كنساسفيللالمشيطانالحرةللولايةالمؤيا-ينمن

إلىللرقالمؤيدينميسوريسكانمنا!!ديدعبر

أجلمن،كثيرةأحايينوفيللاستقرارأحياناكنسالرا،

نأالناجمانالدموإراقةالعنفوأظهر!لإ.التصود وفقدت.المرجوةالنتائجيحققلنالشعبيةالسصادةمبدأ

تمحيثالأهليةالحربانتهاءبعدأالميتها".:االسيادة

.الراقإلغاء

جمعيةأكبرالسياراتجمعية.اتالسيار

منأكثروتضم.العالمفيبلبريطانيا.اسياراتباللنقل

حمايةإلىالجمعيةهذهوتهدف..مالأيينستة

مجالاتوتقديمعموما،السياراتئقيامصاوتحسين

علىالخدماتوتشتمل.لأعضائهات.امنواسعة

القانونية،والمساعدة،الشاملالتعطللةفيالمساعد.ة

الفنادقوتفتيش،الطرقوتخطط،..أتوالمعلوهـط

علىالتأمينالسياراتجمعيةوتنظم.المجاليوالدليل

بالأسفارالمتعلقةللكتبرئيسيناشروهيوغيرالا،السيارة

ائط..والدليلوكتب

منمجموعةأم509عامفىالسيارات".أسس

الشرطةمضايقاتلمقاومةبمرات.المتحص

بإرغامهددتالتيالسياراتلسائقيئيةاوالمضايزلات

بعدوفيما.الطرقعنالابتعادعلىاالسيارات

توفيرمنالسياراتجمعيةالمتزأيدة-.امكنت

المجافي،القانونيالدفاعفيهابما،إضافيةكثيرةخدمابت

إجراءمنتتمكنبحيث،المتنقلةالدورياتتوج!

000.3الانوتشضغل،الطرقجوانبعلىالإصلا-حات

فيالسياراتلجمعيةتابعةطائرةوتساعدكل!ها.دورية

.الكبيرةالحوادثثناءأالمرور-شكةضبط

.رةلسياانظر:ا.صئاعة،تارالسيا

نادرةقديمةسياراتوالعريقةالعتيقةالسيارات

اسمياراتهواةيقومحيث،الناسلبعضممتعةهوايةتوفر

جميلةقديمةسياراتوقيادةوحفظباقتناءوالعريقةالعتيقة

التصميم.

العريقةوالسياراتالعتيقةالسياراتبينالهواةيفرق

فيصنعتالتيالسيارةهيالعريقةفالسيارةكاملا.تفريقا

العتيقةالسياراتأماام،189ديسمبر31حتىالفترة

ديسمبر3واأم919ينايرابينصنعتالتيف!

.أم039

إلىالعريقةالسياراتمنالعديدتصميمتاريخويرجع

أولىظهرت،المثالسبيلعلى.أم009عامبدايةماقبل

.أم498سنةفيديملر-كونستاتموديللمميارات

سياراتالعريقةالسياراتمنموديلاتأولوتتضمن

ورينو،بيجو،:مثل،السياراتصنعوامنأولبأسماء

رويس.ورولز،وفورد،ومرسيدس

عامبعدصنعتالتىالعتيقةالسياراتوتتضمن

السياراتفترةمنمؤجلةموديلاتمننسخاأم189

وتتضمن.جوستوسلفررويسرولزسيارة:مثلالعريقة

العتيقةالسياراتفترةبدايةفيصممتالتيالموديلات

سفن.وأوسقوبوجاتيروميوألفاسيارة

نوادإلىوالعريقةالعتيقةالسياراتهواةمعظميختمي

هذهأكثرومن.الأخرىوالمسابقاتالسباقاتبتنطمتقوم

فيالعريقةللسياراتبرايتونسباقشهرةالمناسبات

بريطانيا.

السياراتصنعوإعادةصيانةفيالساعاتمنالعديديقضونالهواة

.النادرةفانتومرويسرولزسيارةمتلوالعريقةالعتيقة
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الجسليةالمنتجعاتإلىالوصولالماسمنللكثيريسرتالسيارات

شماليالجبالللتزلثطمنتجعفيالسياراتهدهوتصطرو.البعيدة

إيطاليا.

ةرلسياا

العالم.فيوالمواصلاتالنقلوسائلإحدىالسيارة

علىيزيدوماركابمميارةمليون004منأكثرهناك

ويستخدم.مكشوفةأومقفلةخفيفةشساحنةمليون001

الرزقكعسبعلىلتساعدهمسياراتهمالأشخاصملايين

المتعة.بهدفالسفرأو

الولاياتمنكلفيالعالمسياراتمعظمتوجد

تغيرتوقد.الغربيةوأوروبا،واليابانوكخدا،،المتحدة

بسببكبيراتغيراالدولهذهجميعفيالحياةأساليب

عزلة.فييعيشونالزراعيةالمناطقسكانيعدفلم،السيارة

الوصولإمكانيةسياراتهمتتئلهم،الدولمعظمففى

الانتقالقابليةأزديادوأدىوالحواضر.المدنإلىبسهولة

ذإبمالفراغبأوقاتأكبراستمتاعإلىالشعبفئاتلجميع

فىمنهاواحدوهدا.كبيرةمديمةك!!لييتمائعأمرالمروراختناقات

أصين.احوبيفيمديةأكبرعوالغرهاو

إلىالمصانعمنالجديدةالسياراتتقلخاصتصميمذاتلثاحنات

)المبينةأطابقيناذاتللحاقلاتبمكن.الميعوكالاتإلىأوالموالئ

واحد.آنفىسياراتعدةتمقلألى(،أعلاه

الريفإلىالسفرمنالمدنسكانالسيارةتطورمكن

زيارةالناسبإمكانصاركما،استجمامفترةلقضاء

نائية.أوبعيدةمناطقفيالقاطنينأقربائهم

سماتوالممعنحوعلىالسيارةاستخدامحدد

هذهمنالكثيريرتبط.العصمريةللحياةمميزةكثيرة

أصبحالتيالأولىالدولة،المتحدةبالولاياتالسمات

السماتهذهوتشملفيها.شمائعاالسيارةاستخدام

أنواعوإنشاء،المدنخارجوفنادقتجاريةمراكزإنشاء

بمابالسياراتأرتيادهايمكنالتىالأماكنمنمختلفة

فيوتوجدالسينما.ودوروالمصارفالمطاعمذلكفي

الأولىبالدرجةأنشئتضخمةعامةطرقاتكثيرةدول

.للسيارات

!!



في،داجنهاممصنعفيالسياراتلإنتاجيستخدمالصناعيالروبوت

إنجلترا.

تجذ!،العالميةالطرزأحدتتعرضالتيالسنويةالسياراتمعارض

أعالم.امددجميعفىالناسمنلم!بيرةحشودا

وأيمشونكانوا،السيارأتالناسيمتلكأنقصل

السفروكان.قصيرةمسافاتلقطعالدراجاتيركبوذ،

منبنوعأوبالترامأوبالقطارمعظمهفييتمطويلة،لمسافات

كانت،الواقعوفي.بالجمالأوالخيولتجرهاالتيالعربات

أحصنة.بلاعرباتأحياناتسمىالبدائيةالسيارادت

فيلكنهاأورودا.إلىالسيارةمنشأيعزىأنيم!ن

أولآ.المتحدةالولاياتفينقلوسيلةأهمأصبحت،الواقع

وكانتيدويا،تصنعالأوروبيةالسياراتمعظم!وكانت

شرائها.علىالقادرينهمفقطالأغنياءفكاناكصن،غالية

أولدزإيليرانسممنكلبدأ،العشرينالقرنأواسلوفي

بالجملةالإنتاجعملياتآخرونوروادفوردوهنري

تعجبهمأ3الناسبعضأنمنالرغموعلى.للسيارات

الالةبقدومكثيرونرحبفقد"،أحصنةبلالم"العربة

فلم.الخيولتجرهاالتيالعرباتمقامستقوملأنها،الجديدة

روأئحيصدر،الطرقاتعلىمبعثراالمقززالخيلرورثيعد
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متينةممياراتفيهاالقيادةتتطل!البعيدةالداخليةالأستراليةالمناطق

الأربع.لالعجلاتالدفعشظامتعملالتىاللاندروفرالسيارةهدهمثل

يعدولم.للأمراضالناقلالذبابويجذبجدأكريهة

التقيدإلىأوالخيولرعايةعبءتحملإلىبحاجةالناس

.قصيرةمسافاتإلىبالتنقل

الأمريكية،المتحدةالولاياتتملكالحاضر،الوقتفي

ففي.أخرىدولةأيمنأكثرأي،سيارةمليون031نحو

الغربيةوألمانياوفرنساوأسترالياالمتحدةالولاياتمنكل

لكلسيارةفلديهابريطانياأماتقريبا.شخصينلكلسيارة

أربعةلكلسيارةاليابانولدىتقريبا،أشخاصثلاثة

.أشخاص

فىالصناعاتأهممنواحدةالسياراتصناعةوتعد

سنويا.لمميارةمليون03صتأكثرينئمنهاإذ،العالم

إنتاجنصفنحومعاالمتحدةوالولاياتاليابانوتنتج

تنتجالتيالأخرىالدولأهمومن.السياراتمنالعالم

صناعةوهناكوأسبانيا.وإيطالياوفرنساألمانياالسيارات

وتشيكوسلوفاكياألممترأليامنكلفيأيفماسيارات

"*؟!

ال!حبم
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والسويدوماليزياالجنوبيةوكورياوالهند)السابقة(

.المتحدةوالمحلكة

.سياراتصناعةإنشاءفىكثيرةناميةدولوترغب

كما،الأعمالمنواسعامجالأوتدعماتكفللأنهاوذلك

السياراتصناعةأنوالواقع.الاقتصاديالنموتحفز

الفولاذ.صناعةمثل،أخرىلصناعاتمهممستهلك

،بالسياراتترتبطأعمالفيالناسمنالملايينويعمل

الوقود.ومحطاتالإصلاحوورشالعر!ه!كصالات

أضافتو،للعملواسعةمجالاتالسياراتأحدثت

أيضاجلبتولكنها.اليوميةالحياةإلىكثيرةمنافع

فىخصوصا،السياراتازدحامقل!!فقدبمكثيرةمشكلات

خلقتكما،السيارةاقتناءفوائدمن،الكبرىالمدن

ني!م!التىالدولوتعاني.والتلوثالضجيجمشكلات

عنناجمةاقتصاديةمش!!لاتمنسياراتصناعةلديها

،أحرىناحيةمنو.أسسياراتألاستيرأدالمرتفعةالتكلفة

أحطرمنواحدةأصسياراتاحوادثأصبحتفقد

الحاضر.الوقتفىالمشكلات

عدةبوسائلالسيارةاستخداممشكلاتعولجت

أماكنفيالتلوثخفضتمفقد.الأخيرةالسنواتخلال

كما.السياراتتصميمتنظمقوانينطريقعنكثيرة

وطورأمانا،أكثرطرقلبناءأساليبالمهندسوناكتشف

وحسنوها.السياراتفيالأمانعوأملالسياراتمنتجو

باستخدامالسائق!!كثيرةدولفىالقوأنينألزمتوقد

.الأمانأحزمةمتلالسياراتفيالأمانتجهيزات

السياراثأهمية

الناسحياةأسلوبفيهائلأتأثيراالسياراتتطورأثر

وأاختراعأييحدثلموربما.العالمأنحاءمعظمفى

أو!عيدةقريبةأماكنإلىالسفرحريةللمصطافينتوفرالسيارات

وملائمةمريحةسفروسيلةالسيارةوتمتل.منازلهمعى

ورحيصة.

الى!تتلكعلىتشتملأستراليافيالمنتحةالاليةالمركبات

السياراتصخاعةتعتبرأديليد.فيميتسوبيشيمصالعفيالمصموعة

اديليد.!يالرئيسيةالصساعاتمنواحدة

أكبرالمجتمعفيتأثيراآخرتقنيتقدمأيأواكتشاف

.السيارةاختراعمنوأسرع

صريةللكثيرينالسيارةوفرت.الاجتماعيالتأثير

يرغبونالذيالمكانيقررواأنمنتم!ضهمفهى.الحركة

.المكانذلكإلىفيهيصلونأسذيأوانزمالىإليهارزهابا

ومواقعالناسسكنأماكنتحديدفىالسيارةهـتؤتر

التغيراتبدأت.الفراغأوقاتقضاءكيفيةوفي،عملهم

الولاياتفيالناسحياةفياسميارةأحدثتهاالتيالمدهشة

العالم،أنحاءمعظمفيذلكبعدوانتشرت،المتحدة

فتعمل،الناميةالدولفيأما.الصناعيةالدولفيخصوصا

متزايد.نحوعلىالحياةأنماطتغييرعلىالسيارة

همفقطالأغنياءكان،الأولىالسياراتإنتاجتمعندما

أسعارهاانخفضتماسرعانولكن.شرائهاعلىالقادرين

ذلكأدىوقد.الطلبلنصواستجابةالإنتاجازديادبسبب

.الناسمنمتزايدعدديدمتناولفىالسيارةوضعإلى

منأرخصسيارةاقتناءأنالأثرياءالمدنسكانووجد

اقتناءفىالنموأدىكما.وعربةحصانعلىالإبقاء

فيأيضازادمما،وأفضلأكثرطرقاتبناءإلىالسيارات

السفر.حركة

منالبدايةفيكانوا،السيارأتاشترواالذينأنومع

يشكلونالريفسكانأصبحفقدالأغنياء،المدنسكان

أواخرففى.السياراتمالكىمنالأولىالضخمةالمجموعة

وأ!شراليا،أمريكا،فىالناسمعظمكان،أم098عام

منمنهمكثيروكان.الريفيةالمناطقيقطخونأوروباومعظم
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المزارعين.تخدمصغيرةمدنفيالقاطنينمنأوالمزارعين

ضخمةجماعةأولهؤلاءأصبحالعشرينالقرنأوائ!!في،

والشاحناتالسياراتأنوالواقع.السياراتممثتريكأ5

وفىأسرعنحوعلىمنتجاتهمبيععلىالمزارعيند!اعدت

يأمنأكبروبراحةالكشيرالسفرمنومكنتهمأبىكد،اسناطق

مض!ى.أتقت

وأ،يمشونالمدنعمالكان،السياراتاختراعقبل

تجرهاالتيالعرباتأوالقطاراتأوالدراجاتويركبوز

تحسنتعندما،ولكن.عملهمأماكنإلىلوصولالخيول

من،العشرينياتخلالالسياراتاقتناءوانتشرالطرقات

الضواحيإلىالناسانتقالحركةازدادتال!شرين،القرن

أواسطوفى.السيارةتوفرهاالتيالحريةابسبب

أيضأ.الضوأحيإلىبالانتقالالمصانعبدأت،الخمسيف،ت

مثل،الصناعيةبعفالدولتعتمد.الاقتصاديالتأقبر

وإيطالياوبريطانياوفرنساوألمانياواليابانالمتحدةالولاياتأ

.العمالمنللملايينالعمللتوفرالسياراتإفاجعلى

للسياراتضئيلإنتاجلديهاالتيالصناعيةالدولفيبوحتى

-ونيوزيلنداالنرويجمثل،-الإنتاجهذأمثلأديهاليسأو

للاقتصاد.حيوياأمراللسياراتالكبيرستخدامأ!9أصبح

وكذلكوالمطاعموالفنادقالوقودمحطاتآنوالواقع

للمسافرينالخدماتتوفرالتيالأخرىالأعصال

فىالاقتصاديةللرفاهيةكبرىأهميةذاتتعد،بالسيارا،ت

فيمتزايدشمأنذاتأنهاكما،الصناعيةالدولجميع

الدولمنكثيربدأ،ذلكإلىوبالإضافة.أشاميةاالدول

لحفزأجزأئهابتركيبأوالاليةالمركباتأتصنيعالنامية

أنشأتفقد،للتطور.اللازمةالمركباتوتوفيرالصنا!ء

السياراتلصناعةكبيرةقاعدةالمثالسبيلعلى،الصين

منتجيإلىالتصديربهدفالقطعإنتاجالفلبينووسعشق

عنالمعلوماتمنلمزيد.الأخرىالدولفياتاالسيا

بصناعةالخاصالجزءأنظر،للسيارةالاقتصاديالتأثير

المقالة.هذهفيالسيارا(ت

حوادثضحاياعدديقدر.الأمان!!كلات

سنويا.شخص000.003بنحوالعالمفيالسيارات

أمريكاففيالضحايا.هؤلاءمنكبيرأجزءاالثمبابويمثل

23وسنواتخمسبنأعمارهمتراوحتصحاياهناك

ويشكلآخر.سببأيمنأكثرالسيرحوادثبىببسنة

جميعبينالطريقحوادثفينسبةأعلىكذلك،الشباب

السائقر،.

لأنهمالمركباتأمانفىالرئيسيالعاملالسائقونيعد

يسببونفهم.عامةبصفةالحوادثثلثىنحوعنالمسؤولون

الخاطئالمسارفيوبقيادتهم،المفرطةبسرعتهمالحواددث

القيادةقوأعدوبمخالفتهم،ملائمةغيربانعطافاتوبقيام!3

وفياتمنالكثيرفىالسكارىاسمائقونيتسببكما.الامنة

بطئا،اسمائقفعلرديجعلالكحولأنذلكالمرور؟

الرؤية.ويضعفالتركيز،علىوالقدرةالتيقظويخفض

السنينمدىعلىأماناأكثرالسياراتأصبحتوقد

تصميمهاعلىإدخالهاتمالتيالتحسيناتبسبب

بالمعاييرالتقيدالسياراتمنتجيعلىيجبإذوصناعتهابم

الحوادثتفاديبهدفالحكوماتتفرضهاالتيالصارمة

علىالمعاييرهذهوتشتمل.والركابالسائقينوحماية

الضوء،عاكساتللأضواء،الأساسىالتركيبأمورمثل

الأمامي،الزجاجماسحاتالنوافذ،،الإطارات،المكابح

السيارةركابحمايةمعا!روتتضمن.القيادةلوحةأجهزة

الهوائيةالأكياسأوللأمانالتلقائيةالأحزمةتركيب

الأمانأحزمةوتمثل.الصدماتوواقياتالرأسومساند

ويجب.للأمانالرئيسيةالتجهيزاتأفضلالأرجحعلى

ومكابحهاالسيارةمحركأنيفترضألاالسائقعلى

نحوعلىدوماتعملفيهاالتوجيهونظاموأضوأءها

.بانتظامالتجهيزاتجميعاختباريجبلذا،.صحيح

المتزايدالتقليلإلىالحديثةالطرقبناءتقنياتأدت

يأخذ،مأمونةطرقولبناء.السياراتحوادثلأخطار

الطرقأساساتمثلعواملالحسبانفيالمهندسوز،

والتسوية.،لاماناجزوحوا،والإضاءة،وسطوحها

والطرق،الطرقومفارق،الجانبيةالطرقبعنايةويخططون

وعدداالمرور،وإشارات،الرئيسيةالطرقإلىالمؤديةالمنزلقة

.الطرقمساراتمن

فإنها،البترولتحرفالسياراتولأن.البيئيالتأثير

،الكربونأكسيدوأول،الهيدروكربوناتالهواءفيتطلق

تلوثالألثسياءهذهفإنوبالتالي،النيتروجينوأكالمميد

للخطرالناسصحةيعرضالهوأءتلوثأنوالواقعالهواء.

السياراتوتسبب.والمواشيوالدواجنبالمحاصيلويضر

العالم.فيالكبرىالمدنمنالكثيرفيشديداتلوثا

لوسمثلمدنفىخصوصاالشديدالتلوثويحدث

تزدحمحيثومدريدوطوكيوسيتيو!كسيكو،أنجلوس

المرور.بحركةوالطرقالشوارع

الهواءتلوثمنللحدإجراءاتكثيرةدولاتخذت

تنفيذعنالمسؤولةالوكالاتوتضع.السياراتتسببهالذي

يسمحالتىالتلوثكميةتحددضخمعاييرالأنظمةهذه

بانتاجها.الجديدةللسيارات

خفضمجالفيكبيراتقدماالسياراتمنتجوأحرز

البيئيةابعاسرمراعاةخلالمنالرئيسيةالملوثاتضخ

كمياتخفضالستينياتمنذتمفمثلا،.الصارمة

منالمنبعثةالكربونأكسيدوأولالهيدروكربونات

بنسبةالنيتروجينوأكاسيد%69بنسبةالأمريكيةالسيارات
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وقدكمير.سحوعلىالحوتلوتلىتسهمالكثيفةالمرورحركة

يم!ساتأضلوتااحصمياتحدوداقيرةدولفىالح!صماتوضعت

.الجديدةالسياراتتحدثهاأد

طريهتعن،معظمهفي،الخفضهذاإنجازتموقد.%76

!!،ا!اراتفيالعا!منظامفيالحفازالمحولتركيب

والهيدروكربوناتالكربونأكسيدأولالجهازهذايحول

الحفاز.المحولانظر:الماء.وبخارالكربونأكسيدثانيإلى

السيارةتعملكيف

تقومالتياشئيسيةالمترابطةالأجهزةالجزءهذايصف

أطريقةافهمأولأ،المفيد،منولكن.السيارةبتشغيلمعا

أضموذجية.االسيارةبهاتعم!التيالأسامسية

بمحركالحاضرالوقتفيالسياراتمعظهمتجهيزيتم

حركةنقلوبمجموعةمقدمتها،فيمركببالبنزينيعمل

الأمامية.بالعجلاتإدارةوبمجموعة،تلقائيةأويدوية

بوساطةيعملداخلياحتراقمحركالنموذجيوألمحرك

مغلقة.أمعطواناتداخلوالهواءالبترولمنخليطحرق

الناتجةال!رباءتمر،السيارةفيالإشعالمفتاحإدارةعند

تدويرعلىيعملالذيالتشغيلبادئإلىالبطاريةمن

داخلأسفلوأعلىإلىالكباساتتتحرك.المحرك

أسفل،إلىالكباساتحركةأثناءوفي.المحركأسطوانات

الأسطواناتفوقالمركبةالدخولصعماماتتكون

داخلإلىوالهواءالوقودخليطامتصاصويتما،مفتوحة

ضاغطةأعلىإلىفتتحركالكباساتتعودثم.الأسطوانات

الشراراتبوساطةالخليطويشتعلوالهواء.الوقودخليط

المحركويبدأ،الإشعالشمعاتمنالناتجةالكهربائية

بسرعة.الكباساتوتتحركبالدوران

إلىالكباساتدفعإلىالاحتراقغازاتتمدديؤدي

التيبالقدرةالسيارةهذهالهبوطأشواطوتزود،أسفل

المرفق.عمودالكباساتهبوطأشواطتديرإذتحركها

الحركة،نقلمجموعةإلىالمرفقعمودمنالقدرةوتنتقل

عندماالغازاتوتنفلت.الأماميةالعجلاتإلىوأخيرا

وتتحرك،الأسطواناتفوتالمركبة،العادمصماماتتفتح

الحفازالمحولخلالمنالعوادملتطرد،أعلىإلىال!صاسات

.العادمأنبوبثمالصوتفخافض(،وجودهأسةحا)فى

فيا!لرةهـجسموعةقلبالمحصكسد.القدرةمجموعة

التيالقدرةينتجفهونفسها،السيارةقلببل،السيارة

الأضواءلتشغيلاللازمةالكهرباءوتولدالعجلاتتدير

أيضا:القدرةمجموعةوتتفممن.المساعدةوالأجهزة

نظام-4التبريدنظام3-العادمنظام2-الوقودنظام-ا

التزست.

بترولبمحركالسياراتمعظمتجهيزيتم.المحرك

فيالسياراتأغلبيةفيالمحركتركيبيم!شواحد.ر

فيأوالخلففيالاخربعضهافيتركيبهيم!سرمقدمتها.

كتلةأيضاالمسماة،ألمحرككتلةوتحتوي.الوسط

القاعدةوتوفرالداخليةالمحركأجزاءعلى،الأسطوانات

وتسبك.الأخرىالملحقةوالأجزاءوالبكراتللمضخات

.الألومنيومأوالحديدسبائكمنأوالزهرالحديدمنال!صل

تتحركالتيالأسطواناتتجاويفالمحرككتلةوتحوي

.الكباساتبداخلها

.السياراتطرزوفقوترتيبهاالأسطواناتعدديتغير

ثلاثأوأسطوانفنمنمحركيتألفأنالممكنفمن

،أسطواناتثمانىأوستأوخمسأوأرلغأوأسطوانات

ترتب،الأحوالمعظموفى.أسطوانة21منأو

صفينفىأووأحدمستقيمصففيإماالأسطواناتا

المحركويسمىلم!7".حرفليشكلازاويةبينهماجمتساويين

بالمحركمثلا،،أسطوانات6أو4ذوالمستقيم3"

علىالمحركأما.الحالةحعسبالسدأسيأوالرباعيالمستقيم

بالمحركيسمىفإنه،أسطوانات8أو6أو4ادذو3شكل

المحركاحتوىوكلما.التواليعلى3-8أو6-7،،74

أكبر.قدرتهكانتأكثر،أسعطواناتعددعلى

بدورةالسياراتمعظمفيالبترولمحركويعملى

يتحرك،السحبشوطأثناءففي.الاشواطرباعية

الوقودخليطويسحب،الأسطوانةأسفلإلىالكباس

،الصماميغلقثم.المفتوحالدخولصمامعبروالهواء

شوطفيالأسطوانةأعلىإلىفيتحركالكباسويعود

هذانهايةوفيوالهواء.الوقودخليطضاغطاالانضغاط

والواقع.المضغوطالخليطالإشعالشعمعةتشعل،الشوط

إلىالكباسفتد!،الغازاتتمدديسببالاحتراقأن

يتحرك،العادمشوطأثناءوفي.القدرةشوطفيأسفل

صمامعبرالاحترأقغازاتليطردثانيةأعلىإلىالكباس

صمامويفتح،العادمصماميغلقثم.المفتوحالعادم

جديد.منالدورةوتبدا،الدخول
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الرئيسيةالمجموعات

اهـيارةأ!

مقدمتها،فيمرك!لترولومحرك،اليسرىالجهةمىقيادةذاتسيارةفيالرئيسيةالمجموعاتالمحططهدايبين

رتلويقوم،للسيارةألمحركةالقوةالقدرةمجموعةتشح.الأماميةبالعجلاتوإدارة،التلقائيةالحركةنقلومجموعة

كما،السيارةفيالتحكمعلىالسائقوالكبحالتوجيهنظموتساعد،الإدارةعجلاتإلىالمحركمنالقدرةبنقلالقدرة

المصابيحوتشغيلالوقود،لإشعالويوزعهاالكهرباءالكهربائيالنظامويشج،السيارةتحملأرالر!أدواتتستيم

.أخرىوأجضةحاتواهسما

لالص

مكمحكللولي
المردحراد

ضوءالم!

لوحه

ألو!بر

لى!صبنرصعر

القدرةمجمو.كلة

المحرك*-

العادمطامكا

الوفودلطام

التريدلطام--

القدرةسلسلة

الد3لطام-
الكهردافيماصطا3

التحكمنظم

ايوجهلطام-

المكححظم

منالطاقةالتوصيلذراعينقل،القدرةشوطأثناءوفي،

مجموعةإلىبدورهينقلهاالذيالمرفقعمودإلىالكباس

تحويليجب،السيارةعجلاتتدورولكى.كةالحمنقل

بذلكوتقوم.دورانيةحركةإلىالتردديةالكباسحركة

ذراعيحولإذ،المرفقوعمودالتوصيلذراعمجموعة

المرفقعمودحركةإلىالتردديةالكباساتحركة!التوصيل

.قفيورالدا

فتتلقى.الحديثةالمحركاتجدامتقدمةتجهيزاتوورصلم

،المحركبسرعةالمتعلقةالمعطياتإلكترونيةتحكموحدة

وتستخدم.أخرىوبعوامل،حرارتهودرجةالهواءوبضغط

الإشعالشراراتتوقيتلتنطمالمعطياتهذهالوحدة

فيالمراتمئاتالمحركعملىتضبطوهىالوقود.وتدفق

الدقيقة.

وللتعرف.البنزينمحركانظر:.المعلوماتمنلمزيد

بعضفىالمستخدمةالأخرىالمحركاتأنواععلى

الدوار.المحركبمالديزلمحركانظر:"السيارات

إلىوينقلهالبترولخزانفيالوقوديختزنالوقودنظام

لترا،-0475نحوالخزاناتمعظموتستوعب.المحرك
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ةلسياراتزويد

المحركةبالقدرة

تمددعنهيشحالوقوديمتمتعلوعندما.مقفلةأسطواناتدىوالهواءولإام!مزيحلإحراقالممودحيةالسيارةتقوم

وتقوم.للحركةالدالعةبالقدرةالسيارةتزودالدفعةوهذهأسملإلىالهالاسصاإداحلالمكبستدفعالتيامحازاتا

حركةإلىوالنازلةالصاعدةال!جكاساتحركةيحولالديالمرفقيالعمودإلىاغدرةاهدهبسقلأضوصيلاأدرعة

لية.دورا

التشحيلسادئ

سال!رلاءلت!وى.التشجلممتاحإدارةعديدأالإشيعال

المرلىت.عمودعرالمحركيديرالديالتتمعيللادئإلىالمطارية

كبا!ات

ادةلحدا

الحدافةحركة

المرفقوعمود

ترسحركة

التشعيللادئ

ادردقعمودا

عمودالحدالة!تدير.الحدالةالتشعيلىلادئيديرعدمايحدثالمحركدورا!

ويمتحعلالأسطوالةضمىالاسفلوالىالأعلىإلىال!صاساتيحركاسدياامردهت

اسفود.امصحة

اممتعح!!!دواسة
ل!!!معوطة

!تسحص،الحاش!تحإلىيؤديالتعجيلدواسةعلىالفمغط

المحركاتو!ي.الأسطوا،تاداحلإلىالو!ودحليطالكسا!ات

عال!حعطالترولالوقودتدبمصحةالوقود،حقىسظامالمحهرة

.الأسطوالاتاداحلتحقحهالتىالوقودمحاق!إلى

!!؟

كولاء

ا!

محموعةءلىممتلىرةلق!!

الحركة!ل

الوفودحافات

المورعالمطاريةتعديعدماالمحركيدور

إلىالمورع!يرسلها.الملصطريقعرلالكصداء

الماس!.الوقتميالملائمةالإشعالشمعة

الإشعالشمعاتسالممطل!المتراراتتشعل

ضححركةالكامات!تتحركالوقود،

الأعلىإلىالكباساتحركةأتاءو!يمريعة

المر!قعمودالتوصيلأدرعتديرالأسمل،اوإلى

ل!محموعةإلىاغدرةاتسقلالتي،والحدافة

سالقدرةالسيارةالمحركيرودوهكدا،الحركة

لحركتها.اللارمة
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الوقودنظاميقومكما.اللدائنأوالفولاذمنمصضوعةهيأ

فإنه،كافيةبدرجةالبترولوليحترقبالهواء.الي!رولإخلط

ثمومنأولأ،جدادقيقةقطراتإلىيتبخرأندجب

.ءلهواابيختلط

أواخرمنذالمنتجةالسياراتمنالكثيربخدم

الوقود،حقنيسمىنظاماالعشرينالقرنمنالثمانينيا/ت

زمنيةفتراتفيالبترولمنالمضبوطةالكمياتةبعطي

علىأوالوقود،خزانفيمركبةمضخةتقومأ.اصعينة

عبرالخزانمنعالضغطتحتالبترولبدفع،المحرك

الحقننظاميكونأنويمكنالوقود.محاقنإ)ىانابيب

النظامويحتوي.النقطةأحاديأو،الفتحاتاكتعدد

لكلمحقنعلى،المباشرةالفتحاتأو،أ!تحاتاالمتعدد

فإن،النقطةالأحاديالنظامفيأما.حدةعلىاسطوانة

)صثعبالدخولمشعبحلقفييحقنالوقود

كلإلىفروعذيأنبوبمنأساسئاشكوناسمحب،(،

ويفئتيار.إبرةذوصمامالعاديوألمحقن.أسطوانة

بالخروجالمضغوطللوقودذلكفيسمح،الصمام!كهرباء

الوقود.حقنانظر:،المعلوماتمنلمزيد.رذاذلثشلعلى

المحركلتزويدالكاربريتركثيرةسياراتوتىتحخدم

منكفايةأكثرالوقودحقنولكنوالهواء.الوقودبخليط

فىالتحكم،يصعبالكاربريترفباستخدامالكاربربض.

الوقودوكفايةالمنخفضةالضخقيملبلوغكافيةب-قةالوقود

الكاربريتر.انظر:الحاضر.الوقتفيالسياراتفيالمطلوبة

يزيل.الضخفيالتحكمنظاممعيعملالعادمإمنظا

نظاميخفضبينما،المحركمنالاحتراقغازاتالرادمنظام

الهواء.تلوثالضخفيالتحكم

فإن،الدقيقةالوقودحقنألظمةوجودمنالرغموعاى

ضخينتجقدوبالتاليتماما،كلهالوقودجرقلاالمحصك

المحترقةوالغازاتالاحتراقغازاتوتنطلقسارا.2يكون

الأنابيبمنمجموعةأوأنبوبا،وتدخلالمحرك!كأجزئيا

عبرالغازاتهذهتخرجوبعدئذ.العادممشعبتسمى

والجزءحفاز.بمحولالسياراتبعضوتجهز.العادمأنبوب

قرصتشبهخلاياإلىمقسمالجهازهذامنالدأخلي،

الخلاياجدرانوتطلى.بكرياتأحيانا،،تحشى!والعسل

والبلاديومالبلاتينمثلالنادرةالفلزاتببعضالكراصاتأو

تفاعليحدث،الفلزاتفوقالعادمجريانوعند.والراديوم

الضخمننوعإلىالملوثاتتفككإلىيؤديمماكيمياؤتي

الحفاز.المحولانظر:.!لامةأكثر

.الصوتخافضإلىالعادمكازاتتمر،ذلكوب!!

بكثيرأعلىحرارةوبدرجةبسرعةالمحركمنالعادمويخرج

فيمباشمرةأطلقفإذا.الخارجيالهواءحرارةدر-حةمن

لذا،مرتفغا.ضجيجاويحدثفجأةيتمددفإنهالهواء،

التيالمثقبةالأنابيبمنمجموعةالصوتخافضيستخدم

منخروجهقبلجريانهوإبطاءالعادمتبريدعلىتعمل

خماففانظر:.الضجيجيقللفإنهوهكذا،،العادمأنبوب

.الصوت

الشمس،أشعةتحتإيقافهاأوالسيارةسيرأثناءوفى

يطلقأنالتبخرلهذاويمكن.المركبةمنالبتروليتبخر

السياراتبعضتجهزلذأ،الجو.فيضارةهيدروكربونات

طريقعنالضخاتهذهمثلفيشحكممنفصلبنظام

لحرقها.المحركإلىقناةعبروتوجيههاالأبخرةتجميع

التيالمفرطةالسخونةمنالمحركيحمىالتبريدنظام

الباردالطقسفيهايسودالتيالدولففي.تعطبهأنيمكن

منمزيجمنيتألفتبريدمحلولالسياراتتستخدمجدا،

خلالمنالتبريدمحلوليمضخةتدورتجمد.ومانعالماء

ويمتص.ا!لائيةالدثرتعسمىبالأسطواناتتحيطممرات

ثم.المائيةالدثرفيجريانهأثناءالمحركحرارةالتبريدمحلول

وأنحاسيةأنابيبخلالمنالمسخنالتبريدمحلوليمر

وأالنحاسزعانففتمتص)الراديتر(،المشعفيألو!جوم

محلولمنالحرارة،الأنابيبحولالمركبة،الألومنيوم

وعملالسيارةحركةوتؤدي.الأنابيبفىالدائرالتبريد

منالهواءسحبإلى،البطئةالسرعاتعند،المروحة

يمتصفإنه،الزعانفبينالهواءيمروعندما.المشعخلال

وتبدأالمحركإلىالمبردالتبريدمحلولويعودمنها.الحرأرة

حرارةدرجةفيترموستاتوتتحكمجديد.منالعملية

المشع.عبرالتبريدمحلولتدفقتنطمخلالمنالمحرك

فىالمتحركةالأجزاءإلىالزيتيوصلالتزييتنظام

هذهيكسوفإنه،المحركخلالالزيتجريانوأثناء.المحرك

وبالتالي،الاحتكاكالتزييتويقلل.زيتيبغشاءالأجزاء

علىالزيتويساعدحد.أدنىإلىألمحركتاكلمنيخفض

حوضأووعاء،فيالزيتويختزن.أيضاالمحركتبريد

الحوضمنالزيتمضخةوتدور.ألمحركتحتمركب

المرشحويمنع.المحركإلىأنابيبعبرثم،مرشحخلال

ألمحرك.إلىالدخولمنالشوائب

الرتلهذايقوم.الإدارةرتلأوالقدرةنقلرتل

يأ،الإدارةعجلاتإلىالمحركمنالقدرةبنقل)المجموعة!

على:تشتملوهي.السيارةتحركالتيالعجلات

.الإدارةمجموعة2-الحركةنقلمجموعة-أ

الحركةمنالقدرةتتلقىالحركةنقلمجموعة

المرفق.عموديديرهثقيلقرصوهى،للحذافةالدورأنية

مترابطين،بمسمتينالدورانيةالحركةهذهوتتصف

معدلإدىالسرعةتشير.الدورانوعزمالسرعة

وتستخدم.الليقوةإلىالدورانعزمويشير،الدوران

عزمإلىالسرعةنسبةلتغييرتروساالحركةنقلمجموعة
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العجلاتإلىالقدرةنقل
إدارةذاتسيارةفيالإدارةرتلسالرئيسىوالجزء.العحلاتإلىالمحركم!القدرةالإدارة)محموعة(رتلينقل

مجموعةتحتوي.التفاضليةوالوحدةالحركةلقلمحموعةسيتألم!الديالسقلمحورهوالأماميةبالعحلات

العجلةالتفاضليةالوحدةوتمكن.المحركقديرةعنالنابخالدورانوعزمالسرعةتغيرالتيالمروسعلىالحركةنقل

منعطم!.فيالسيارةتسيرعدماأكبربسرعةالدورادم!الحارحيهالأمامية

سالقدرة

المحرك

لتبدأكبيردورانعزمإلىالسيارةتحتاجفمثلا،.الدوران

،السيارةتتحركعندما،ولكن.السكونمنبالحركة

الترسويوفرأكبر.وسرعةأقلدوراذعزمإلىتحتابخفإنها

سرعة.وأخفضدورالىعزمأكبرالمجيءاو"الأول"

تبديلويتمالازدياد،فيالسيارةسرعةتبدأوعندما

ينقص،امحاليةاالسرعاتترولسإلىالحركةنقلمجموعة

السرعة.وتزدادالدورانعزم

يدوية،حركةنقلمجموعةعلىالسيارةاصتوإذا

تعشيق،رافعةطريقعنالتروستعشيقيبدلالسائقفإن

تتحركأنوبعد.السرعةتبديلذراعأيضاوتسمى

ترسإلىالتعشيقالسائقيبدل،سرعةوتكتعسبالسيارة

اللأعلى.السرعاتتروسإلىذلكوبعدالثانيةالسرعة

فىاليدويةالحركةنقلمجموعاتمعظموتحتوي

خمس،أوأماميةسرعاتأربععلىالحدشةالسيارات

علىيجب،التعشيقتبديلوعند.واحدةخلفيةوتعشيقة

عنالمحركيفصلل!شالقابضعلىيدوسأنالسائق

الحركة.نقلمجموعة

آليةحركةنقلمجموعةعلىالسيارةاحتوتوإذا

التعشيقرافعةتشغيلإلىيحتاجلاالسائقفإن)أوتوماتية(،

رافعةالسائقيزلق،الأمامإلىالسيرحالةففى.والقالض

وضغطدقيقحاسوبوينظم.الإدارةوضعإلىالاختيار

،السيارةلسرعةتبعاالحركةنقلىمجموعةالهيدروليالزيت

معينة.قيادةلحالةملاءمةالاكثرالترسإلىالتعشيقيبدلإذ

السياراتفيالاليةالحركةنقلمجموعاتمعظموتحتوي

.واحدةخلفيةوتعشيقةأماميةسرعاتأربععلىالحديثة

الحركةنقلبمجموعةالحذافةدورانعزممحوليصل

للسائقيسمحكما.الدورانعزمزيادةعلىويعمل،الآاجة

ببطء،المحركدورانعندقائماالحركةنقلتعشيقيبقيبأن

انظر:.برفقالكبحطريقعنالسيارةإيقافيمكنهحينفي

الحركة.ناقل

نقلمجموعةمنالمحركقدرةتنقلالإدارةمجموعة

لطرازوتبعا.السيارةتحركالتيالعجلاتإلىالحركة

وأ،الأماميةالعجلاتتكونأنلهذهيم!شفإنه،السيارة

معا.العجلاتمنالمجموعتينكلتاأو،الخلفيةالعجلات

علىالحاضرالوقتفىالسياراتمنالكثيرويحتوي

اللأماميةالعجلاتتقوملاإذبمالأماميةبالعجلاتالإدارة

الإدارةتشملوأيضا.تديرهاوإنمافحعسبالسيارةبتوجيه

الحركة،نقلومجموعة،المحركالأماميةبالعجلات

ادتفاضليةوالوحدة.السيارةمقدمةفيالتفاضليةوالوحدة

منالخارجيةالعجلةتمكنالتىالتروسمنمجموعةهي

سيرعندالداخليةالعجلةسرعةمنأكبربسرعةالدوران

مسافةالخارجيةالعجلةتقطعحيث،منعطففيالسيارة

عليهايتعينوبالتالي.المنعطفاتفيالسيرعندأطول

نفسه.الزمنفيالمسافةهذهأضجتازأكبربسرعةالدوران

الوحدةعبرالحركةنقلمجموعةمنالقدرةتنتقل

قضيبطريقعنالأماميتينالعجلتينمنكلإلىالتفاضلية

تكونأنويمكننصفى.إدارةعموديسمىقصير

منحجماأقلالأماميةبالعجلاتالإدارةذاتالسيارات

الخلفية.بالعجلاتتدارالتىتلك

الخلفيةبالعجلاتالإدارةذاتالسياراتوتحتوي

الخلفية.العجلاتإلىالقدرةلنقلطويلإدارةعمودعلى

الإدارةوتوفر.الخلفيبالمحورأضفاضليةاالوحدةوتتصل



السيارةمقدمبين،للوزنتوزيعاالخلفيةليالعجلات

الأمامية.بالعجلاتالإدارةتوفرهمماأفضلمؤخراما،

السير.أثناءالسيارةأداءللوزنالتوزرإلأفضليحسنو

بعضالخلفيةبالعجلةالإدارةذاتالسياراتتشمل،

بعضإلىبالإضافةوذلك،الحجمالكبيرةالمركبادت

الأداء.العاليةالفاخرةا!سياراتاا

بالعجلاتالإدارةذاتالمركباتفيالحركةوتنتةل

النقلغلافويوزعكلها.الأرلغالعجلات!!قالأربع

الإدارةوتوفر.والخلفيةالأماميةالعجلاتليينالقدرة

وأالوعرةالطرقاتعلىجيدةسحبقوةالأربعإ،لعجلادت

وبعض،الخفيفةالشاحناتمنكثيراانالواقعأ.الزلقة

مركباتوفي.الأرلغبالعجلاتإدارةذات،السيارارت

بالعجلاتالإدارةمنيبدلأنالسائقيستطيع،!كثيرة

.متناوبنحوعلىبعجلتينالإدارةإلمءالأربع

نظام-ا:التحكمنظاميتضمن.التحكمانظ!ة

الكبح.نظام/1-التوجيه

ويشغله.الأماميةبالعجلاتيتحكماللوجيهنظادا

عمودنهايةفيالمركبةالقيادةعجلةبوساطةالسائق

توجيهجهازعلىالحديثةالسياراتمعظموتحتوي.التوجيه

صغيردائريترسهووالتريس.والتريسالمستةإ،لجريدة

الكائنةألاماميةالعحلاتالتوجيهنظاميوحهالسيارةتوبم"الظام

التوحيه.تروسويشغل،التوحيهعموديلتوي

يدامحركيساعدالمؤازرالتوجيهومع.المطلوب
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أسنانوتتعشق.التوجيهلعمودالسفلىالنهايةفيمركب

مسنن.مسطحقضيبوهي،الجريدةباسنانالتريس

اليمين،إلىأواليسارإلىالقيادةعجلةالسائقيديموعندما

فتدير،المعاكسالاتجاهفيالتحركإلىالجريدةالتريسيدفع

طريقعنلحركتهاالمعاكص!الاتحاهفيالعجلاتالجريدة

السياراتمنالكثيرويحتويمنها.بكليتصلشدقضيب

دفععلىهيدرولىجهازيساعدحيثمؤارر،توجيهعلى

بسهولةالقيادةعجلةيديرأنالسائقويستطيع.الجريدة

المؤازر.التوجيهبوساطةجداكبيرة

العسياراتوتزود.يوقفهاأوالسيارةيبطئالكبحنظام

جميعوتستخد،كلها.الأرلغلعجلاتها)فرامل(بمكابح

الامامية،للعجلاتقرصيةمكابعالحديثةالسيارأت

وتزود.الخلفيةللعجلاتطبليةمكابحمعظمهاوتستخدم

ويشغل.الأربعللعجلاتقرصيةبمكابحالعمبرأتبعض

يضغطفعندما.الكبحنظاميكلاالهيدروليالضغط

خلالالكبحسائليجري،الكبحدواسةعلىالسائق

السائلضغطويدفع.العجلاتمنكلإلىالكبحأنابيب

الطبلاتأوبالأقراصالاحتكاكإلىاحتكاكيةمادة

الناتجالاحتكاكفيبطئ.المتحركةإسجلاتباالمتصلة

يوقفها.أوالعجلات

القيادةعجلةالسائقيديروعندما.التوجيهعمودنهاياتإحدىع!

الاتحاهفيالعجلاتدورانمسببةوتسحبهاالتدقضبانالتروستدفع

التوجيه.تروستشغيلعلى)يممائل(هيدروليبسظامر

لأ

)2(ال!

المسسة

عدماد

ادترس

مسطح

الحريدة

العجلا،

.القيادة
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طبليةومكابح،الأماميةلعجلاتهاممكالثرصيةالسيارات!عظموتروديوقفها.أوالسيارةالكبحنطامس!يءالسيارةإيقافنظام

السائلسجريانالمكئإلىدواسةعلىالضعطويديعالوعير.كلاالهيدروليالفسطويشغل.الخلفيةلعجلاتها

وأبالأقراصالاحتكاكإلىاحتكاكيةمادةالسائلضعطويدفع.المكابحإلىالمكبحألابعبرالرئيسيةالأسطواسة

.بالعجلاتالمتصلةالطملات

طمليم!صح

-حالم!سو!أ

المكمحءحدا

افكيمطملة

المكمحسو!أ

اكيدويالم!صىكوالل

الآكطااليدويالم!صحر

المكيع!رر

ررالموا

المكسحسو!أ

الرئيسيةالأسطوالة

قرصمكمحبم!

فرصيمكسحقرصيم!صح

منالقدرةا!لؤازرةبالمكابحالمجهزةالسياراتتستخدم

وتجعل.الكبحجهازخلالالسائلدفععلىلتساعدالمحرك

لاولكنها،سهولةأكثرالكبحدواسةديخعالمؤأزرةالمكابح

وتجهز.الأخرىالمكابحمنأسرعنحوعلىالسيارةتوقف

دورانعلىيبقيللقفلمانعكبحبجهازكثيرةسيارات

ويمبع.المكابحتطبيقبعد،الأحوالبعضفى،العجلات

واالمبللةالطرقعلىحتى،الانزلاقمنالسيارةالجهازهذا

حاسول!يتحكم،السياراتمعظموفيبالجليد.المكسوة

المكبح.انظر:.للقفلالمانعبالجهاز

،والعجلات،الإطاراتتتحمل.الحاملةالمجموعة

،كانالماضيوفي.السيارةوزناشليقو!وعةوالمحاور،

الثقيلة-الفولاذيةالأنابيبمنمستطيلةتركيبة-الهيكل

ولا.السيارةجسموزنوشحملالسيارةأسفليركب

وهيكلأجسماالحاضرالوقتفي،السياراتمعظمتحوي

مصنوعجسممنتبنىفإنها،ذلكمنوبدلآ.منفصلين

وحيزالمحركحيزلتشكلمعاملحومةفولاذيةألواحمن

فهيالسفليالهيكلألواحوأما،الأمتعةوحيزالركاب

الجسم.بألواخملحومة

أعلىإلىالحركةمنالعجلاتالتعليقمجموعةوتمكن

علىتساعدكما.الطريقسطحلتغيراتتبعاأسفلوإلى

النتوءاتصدماتمنالاليةوالأجزاءالسيارةجسموقاية

راحةفيوتزيدبالتوجيهأفضلتوفرتح!صفاأنهاكماوالحفر.

منالتعليقمجموعاتمعظموتتألف.السيارةركاب

وشصل.الصدماتماصاتتسمىوتجهيزاتنوابض

يصطدمفعندما.العجلاتمنبكلصدماتوماصنابض

النابضفينضغطالأعلىإلىبقوةالعجلةتدفعبنتوء،إطار

يرتد،ثانيةالطريقيستويوعندما.الصدماتوماص

الأسفلإلىالعجلةفيدفعان،الصدماتوماصالنابض

.المدماتماصانظر:.ثانية

التشغيلبدءنظميديروهو.الكهربائيالنظام

مثلالراحةولمسائلوأجهزةالإضاءةونظام،والإشعال

القدرةفولتا21قدرهجهدذاتبطاريةوتختزن.التدفئة

.المحركتدويرعلىيعملالذي،التشغيللبادئاللازمة

بقدرةمدارمتناوبتيارمولديقوم،السيارةمحيروأثناء

اللازمةالقدرةبإنتاج-المنوبباسموالمعروف-المحرك

البطارية؟أنظر:.البطاريةشحنويعيدالكهربائيللنظام

التشغيل.مفتاحبمالإشعال،الكهربائيالمولد

لوحةفيالمركبةالاجهزةتمد.الراحةوسائلأنظمة

السرعةعداديقيسإذبمالمعلوماتببعضالمسائقالقيادة

الإجماليةالمسافةا!لسافاتعدادويسجل،السيارةلصرعة

امتلاءمستوىالوقودمعيارويبين،السيارةقطعتهاالتي

تبينمقاييسعلىكثيرةسياراتوتحتوي.البترولخزان

تبريدمحلولحرارةودرجةالبطاريةوحهدالزيتضغط

تنبهتحذيرمصابيحعلىأخرىممياراتوتحتوي.المحرك

وجهدالزيتضغطفيمشكلاتحدوثإلىالسائق

.المحركحرارةودرجةالبطارية

الهواءتدفعبمدفأةالسياراتجميعتجهز،الواقعوفي

بعفوتجهز.الركابحيزإلىالمحركبحرأرةالمسخن



يعتمداختياريجهازوهوأيضا،هواءبمكيفالسيارارت

راحةوسائلوثمةالبارد.الهواءإنتاجفيالمحركقدر-ةعلى

الصوتية،التجهيزاتتتضمنوهيأيضا.ا.ختياريةكثيرة

آلية،وتمكن.الاليةوالمراياوالنوافذ،الاليةلأبوابأقفالا

السيرمنالسائق،الرحلةمضبطتسمىبىحاسوبمشغلة

.المسرععلىيضغطأندونفيهايرغبالتيعةالىعند

السياراتإنشاء

سنة.كلجديدةطرزاالسياراتمنتجىمنكثيرأيقدا

رئيسيةتغييراتإحداثمنتمنعهمالمرتفعةاليماليفاتلكن

الأغلبفيالمنتجونويقومتماما.جديدطرازإ،أوإدخا

مراعاةأو،ميزاتإضافةإلىتهدف!شوياثانويةبتغييرا!ط

الطرزفيظهرتمشكلاتمعالجةأو،جديدة!عايير

جذبوبالتالىجديدامظهراالسياراتإعطاءأو،السابقة

المشترين.

وأرئيسيتغييربإجراءسواء-جديدةمركبة!طويرإن

كثيرين،أناسإلىتحتاجمهمة-تماماجديدعلرازبإدخال

الفكرةمنبدءاالسيارةوإنتاج.كثيرةوأجزاءوعمليارت

منيتطلب،سيارةأولببيعوانتهاءعليهستكون11الأولية

نأالمنتجينعلىيجب،ولذلك.اتسنوخص!إقإثلاث

المستهلكين،وبأذواق،السوقبأحوالالتنبؤيحاولوا

البدءعندوذلك،قادمةمشواتلعدةمنافسيهموبمنتجارت

وتطويرها.جديدةسيارةذعمميمبعملية

نحوأولىخطوة-يستطاإلمنتجون.السوقاتطلاع

منوأناسالسياراتمالكيآراء-جديدةس!ارةتطوير

المقترحة،المركبةتلائمهمالذينالدخلأوأكمرافئات

يحاولونكما.يكرهونهومافيهيرغبونماإمرفةوذلك

والبيئة.كالأمانمجالاتفيالناسباهتماماتأب!ماالتنبؤ

علىالسياراتمصمميتساعدالحاسوببمساعدةاكم!ميمبرامج

المصممونيبتكرأنويمكن.المقترحةالجديدةالسيارةرسصمإعداد

.الحاسوبطريقعنويعدلوهاويختبروهارسومهم
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علىالطلببحجمالتنبؤالمنتجونيحاولشيء،كلوقبل

الصغيرةالسياراتمثلالمركباتمنالختلفةالأنواع

والخفيفة.الثقيلةوالشاحنات،والكبيرة

مسؤولووكذلكوالمهندلممون،المصممونيقوم

نأتبينوإذا.السوقاستطلاعبدراسة،والمديرونالتسويق

اقتصاديةصغيرةسياراتفييرغبونكأناس-معينةسوقا

لإنتاجكافحدإلىكبيرة-فاخرةكبيرةسياراتأو

برنامجعلىالموافقةالشركةإدارةلمجلسيمكنفإنهمرب!

البرنامجهذامثليكلفأنويمكن.الجديدةالسيارةإنتاج

دولارملياراتوثلاثةمليون003بينيتراوحقدمبلغا

تطلبإذاالمالهذامنالأعلىالمقداروينفق،أمريكي

.جديدةومحركاتتجميعمصانعالإنتاج

يحددأنبعدالفكرةتطويريبدأ.تطويرالفكرة

السيارةمصمموفيبتكر.للمركبةالمتاحةالسوقالاستطلاع

الإجماليوالتصميمالداخليةوالأقمشةاتارجيةالألوان

أساسعلىالمبنيةالرسوممنالمئاتفيرسمون،للسيارة

والدخل.والعمرالمحتملينالمشترينأذواقمتلعوامل

شركةفيأوالمنتجلصالحالمصممونيعملأنويمكن

الرسومأفضلالتصميمهيئةوتختار.مستقلةتصميم

النهائية،الرسوميختارونالذينالشركةمديروليراجعها

وفي.الطبيعيالمقياسإلىالرسومهذهالمصممونفيكبر

باستخدامالتصميمرسوممعظمتبتكراروضر،الوقت

التصميمتسمىالتيالطريقةهذهأنوالواقع.الحاسوب

مخططاتهمابتكارمنالمصممينتمكنالحاسوببمساعدة

وتعديلها.واختبارها

تصوريةسيارةإلىالرسومالصلصالمشكلويحول

فهم.حقيقيةسيارةيشبهالكاملبالحجمنموذجوهي

النهائي.المنتحسيبدوكيفيبينالجديدةللسيارةصلصالينموذج

الصلصاللتشكيلاليدويةوالعددالتشغيلآلاتالمشكلونويستخدم

.السيارةتصميمرسومعلىاعتمادا
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تصتخدمآليةبأدواتويشكلونهالصلصاليقطعون

ويستخدم.الرسوممنالمستمدةوالمعلوماتالمعطيات

الانحناءاتبعضلنحتأيضااليدويةالعددالمشكلون

الصلصاليكسونثم،السيارةجسمفيالدقيقةوالفتحات

فيجعلالضوءالغشاءيعكسإذ،لاصقةمادةمنبغشاء

فىالجديدةالسيارةعليهستبدولمامشابهااللماعالنموذج

يقوم،النموذجهذاالفنانونيصنعوبينما.البيععرضصالة

لمقاعدالدأخليةالنماذجبابتكارآخروناختصاصيون

.القيادةولوحةاسميارة

الأليافمنللجسمنموذجاالعماليبنيذلكوبعد

الدأخلية.والنماذخالصلصاليالنموذخعلىبناءالزجاجية

وكذلك،الجسمنموذجعلىالحقيقيةالإطاراتوتركب

الداخليةوالزخارفوالأبواب،الزجاجيةالنوافذ

الإنتاجلمركبة،الإمكانبقدرمشابفا،فيبدو.والخارجية

،الإدارةوموافقةللبرنامجإضافيةمراجعاتوبعد.النهائي

الكاملة.بالطاقةالجديدةالسيارةتطويريبدأ

السياراتمهندسىمنفريهتيقوم.الإنتاجهندسة

الجديدةالسيارةمواصفاتوإنجازوتنسيقبتخطط

مهندسيإلىوبالإضافةلها.لازمةقطعةكلوتصاميم

الشركاتمنمهندسينالفريقيضمأنيمكن،المنتج

مستقلة.هندسيةشركاتومنللقطعالموردة

نقلومجموعةالمحركمثلالأجزاء،بعضتحتاجولا

لدىكانتإذاالجديدةالمركبةأجلمنتطويرإلى،الحركة

يتمكثيرةأجزاءثمةولكن.الملائمةالتصاميمالمنتج

منلتميءكلتوصيفيجبإذجديد،منابت!طرها

المصابئالاماميةإلىالطريهتوعجلاتالقيادةعجلات

كبيراجزءاالحاضرالوقتفيوتعالإلحواميب.والخلفية

المهندسونويعتمد.للسيارةاللازمةالهندمميةالأعمالمن

ورسملتصميمالحاسوببمساعدةالهندسةبرامجعلى

ولتجميع،مركبةعناصرفىالأجزاءولتجميعالأجزاء،

الهندسة،ففي.السيارةمجموعاتفيالعناصرهذه

ومنحنىخطكلماسحةرسميتم،الحاسوببمساعدة

الختزنةالمحلوماتتجميعخلالمنالصلصاليالنموذجعلى

الرسوملإنتاجبعدئذالحاسوبويستخدم.الحاسوبفي

الدقيقةالأدواتوهي-القوالبلتصنيعاللازمةالهندسية

للأجزاءاللازمةالأخرىوالموادالمعادنتشكلالتيجدا

والعناصرالقطعهندسةتتموعندما.المركبةوالعناصر

المجمعةللمركبةأولةكلاذجعلىالمنتجونيحصل،المركبة

النماذجهذهتماثلألاويمكنوهندستها.تصميمهالاختبار

النماذجالمنتجونويختبر.الإطلاقعلىالنهائيةالسيارة

والحار،الجافالطقسحالاتفياختبارميادينفيالأولية

النماذجلهذهويمكنجدا.والبارد،الرطبالحاروالطقس

فيالهواءجريانتأثيراتلاحتبارالمهحدسولىيستحدمهالهوائيالنفق

علىالهواءمىتياراالنفقينف!حيثجديدةلسيارةأولينمودح

.أعلاهمإلىهوكماثابتةبسرعةالسيارة

نوعيةعنالمنتجيرضىأنإلىمرةبعدمرةتعدلأن

وتكاليفها.العناصر

أيضاالأوليةالنماذجالسياراتمنتجوويستخدم

هولماتبغاالضخولضبطالسيارةتحملمدىلاختبار

تشغيلالضخضبطاختباراتوتتضمن.لهمخطط

مسافةتقطعحتىيومياساعة42لمدةالأوليةالنماذج

تقطعأنالتحمللاختباراتويمكن.كم08؟...

أمانمنللتحققالنماذجوتستخدم.المسافةتلكضعف

الجسم،بتصميمالمهندسينقيامأثناءوفي.أيضاالمركبة

عندالركابحمايةفيالسيارةجودةمدىالحواسيبتبين

تصطدمأنيجبالمنتجةالسيارةفإن،ولذأسك.التصهسادم

الخاصةالحكوميةللمعاييرمطابقتهامنللتأكدبالجدران

الأوليةالنماذجتصنيعويكلف.الصدماتمنلالحماية

النماذجأخفقتوإذا.واحدةسيارةإنتاجيكلفهمماأكثر

تصميمهاإعادةيجبفإنه،الاختباراتتحقيقفي

.بنجاحالاختباراتهذهتجتازأنإلىوهندستها

الإنتا!العملياتتطويروتتضمن.التصنيعهندسة

النهائيةالمركبةلصنعاللازمةالتجهيزاتوتوصيف

مهندسىالأوليةالنماذجتساعدأنويمكنوتجميعها.

تجميعيكشفإذ،الإنتاجعمليةتحسينعلىالتصنيع

التصميممشكلاتعن،كثيرةأحوالفي،الأوليةالنماذج

أكثرللسيارةالنهائيالتجميعليصبحمعالجتهايمكنالتي

فاعلية.

والأجزاءالخامالموادشراءذلكويتضمن.الموادشراء

ويعد.الموردينمنالسيارةلإنتاجاللازمةالمركبةوالعناصر

الخاموالموادوالمطاطالفولاذمواصفاتالسياراتمنتجو

تصاميممنبن!خالمورديزودأنللمنتجويمكن.الأخرى
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يصنع،حديثةتجميعطريقةففى.سيارةتجميععليهايشتملالتيالرئيسيةالخطواتبعضأدلاهالأشكالتبين

التجمئويتضمن.رئيسىتجميعحططولعلىالأحرىالهيكلوأجزاءالمحركويركبونالسيارةجسمالمنتجون

النهاية.حتىالبدايةمنديو!ننحووتستغرقمنفصلةعملية0/081نحووالاختبار

ير!!بم؟!!ئ!

"الشكلأوتوماتياالأجزاءبلحامحاسوبياالموجهةالتلحيمروبوتاتتقوم،للتجميعالرئيسيةالحسماأجزاءتحضيربعدتجميعا؟سم

الإلكترونيةالتصويروآلاتالليزربألتمعةالمزودةالأوتوماتيةالبصريهالماسحاتتسمىأجهزةتقومثم"،أعلاهالأيمن

بدقة.بعضالعضهايطابقأنهامنللأكدالأجزاءوتقيس".أعلاهالأيسر"الشكلالجسمباحتبار

المعاكساتتسمىأجهزةوترش!الصدأ.م!الحسموقايةعلىيساعدطلاءوهوأوليطلاءحوضفيالجسميغممس

مسعإلىتنحذببحيثكهربائيامشحولةالدقيقةاطهلاءاوقطيرات.المهائيةالطهلاءطبقاتالكهرومشاتيةالقطهبية

الطلاء.م!ضشيلةكمياتتتبددالطريقةوبهده،المعاكسةالشحنةديالسيارةحسما

النهائيالتجهجع

الجودةومراقيء

الكصلايمة.والنظموالعجلاتالمحركيركبثم،الجسمطلاءمنالانتهاءبعدوالزحارفوالمقاعد،السوافذ،تضاف

لقوم،التجميعخطنهايةعندالموجودةالجودةمرأقبةمحطةوفي،التجميعخلالنقاطعدةفيالمسارةتختبر

وخارجها.السيارةلداحلالمهائيبالاختبارالفنيون
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نأللمنتجيمكنأوبتصنيعها.ليقوموالعناصرالقطع

مهمةلل!وردويتركالعظمىوأبعادهاوظيفتهايوصف

أقساممن،كثيرةأحوالفي،الموردونويكونتصميمها.

معالأقسامهذهوتشترك.أطنتجةاللشركةالتابعةالتوريد

للعملأسعارعروضتقديمفيالخارجيينالموردين

قيمةمن%05بنحوالخارجيونالموردونويسهم.المطلوب

قيمةمن%ء7نحوإلىيصلوبماالأوروبيةالسيارات

فإن،الأمريكيةللسياراتبالنمسبةأما.اليابانيةالسيارات

%05بينتتراوحالخارجيونالموردونبهايسهمالتىالقيمة

المنتجة.الشركةبحسب7%،وه

الأجزاءصناعةعلىالتصنيعيشتمل.التصنغ

وتؤدي.تجميعهاوالجديدةأطسيارةالمكونةوالعناصر

اسسيارة.اتصنيعفىمهمادوراالحاضرأ!قتافيالحواسيب

آلاتالحواب!ثغ!!الحماسوببمساعدةالتصنيعففي

تعطىكما.الختلفةوالعناصرالأجزاءتصنعالتيالتشغيل

،السيارةجسموطليبلحاميقومالذيللروبوتالتعليمات

تجميعها.فيأخرىمهامويؤدي

أجزاءلإنتاجمختلفةعملياتالسيارةتصنيعيتطلب

المعدنالمكابستشكلالمعادنكبسعمليةففي.مختلفة

المكابسوتشكل.القوالببوساطةمحددةأشكالفي

الضخمةالمكابسوتشكل.الكتائفمثلقطعاالصغيرة

الركابوأبوابأحجامهابمختلفالأمتعةصناديق

عمليةوفى.المحركاتوأغطيةوالأسقفوالأرضيات

وتعد.أصباابقافيالمنصهرالمعدنيسكب،الصب

التشكيلعمليةوفي.المصبوبةالرئيسيةالقطعةالمحرككتلة

وفقبالتطريقالحديدأوالفولاذتشكيليتم،بالحدادة

وبعضالمرفقأعمدةتشكيلويمكن.المطلوبةالأشكال

عمليةوتشتمل.بالحدادةالتعليقمجموعاتأجزاء

أثاءمتنوعةمهامفيهالحواممي!تؤدي،الحاسوببمساعدةالتصنيع

الحواسيبتثمغل،أعلاه،المبينالتحميعخطدفى.السياراتإنتاح

.السياراتأجراءتلحمالتيالروبوتات

الأجزاءلقطعمتنوعةأدواتاستخدامعلىالاليالتشغيل

للمحركاتالمكونةكالأجزاءوتشكيلها،وجلخهاالدقيقة

عدةعملياتتستخدمكما.الحركةنق!!ومجموعات

.السيارةفياللدائنيةالتجهيراتلتشكيل

تجميعيمكنوالعناصر،القطعتصنيعيتمأنوبعد

إلىيصلماإنتاجيمكنهالذي،التجميعخطعلىالسيارة

لحامعلىالنهائىالتجميعويشتمل.الساعةفيسيارة75

الطلاء،وعمليات،الملولبةبالمساميروربطههاالجسمأجزاء

وإضافة،الداخليةالأجزاءوتركيب،ألمحركوتركيب

فيالحواسيباستخدامازدادوقد.الاختياريةالتجهيزات

قيامخلالمنوذلككبير،نحوعلىاضجميعاخطوط

بأداءوالليزرالتصويرأجهزةوقيام،كثيرةبمهامالروبوت

التجميعمصانعمازالت،ذلكومع.الفحصعمليات

جمئالقطعأنمنللتأكدالعاملةالأيديإلىتحتاج

نوعية.أعلىمنهي-أيضاوالتجميع-والعناصر

السياراتصناعة

نحوعلىعالميامنتشرةالسياراتصناعةأصبحت

فكانت؟المتحدةالولاياتعليهاتسيطركانتإذمتزايد،

أوائلفيالعالمفيالسياراتمن%09نحوتنتج

بنهايةأصبحتولكنها،العشرينالقرنمنالعشرينيات

فقدومرلك،فقط.%02نحوتنتجالعشرينالقرن

العشرينياتمنذالمتحدةالولاياتفىالإنتاجكميةارتفعت

نمواالعالميالإنتاجنموهوذلكفيوالسبب.عاموجهعلى

ما059عامفيآليةمركبةمليون501.نحومن-كبيرا

.الثمانينياتأوأخرفيمليونأ45منأكثرإلى

قيستإذا.الرئيسيةالمنتجةوالشركاتالدول

تتصدرفإنهامنتجاتها،قيمةبحعسبالسياراتصناعة

والولاياتاليابانمنكلفيالأخرىالصناعاتجميع

الدولمعظموتنتج.الاخرىالدولمنعددوفىالمتحدة

السيارأتكثيرةناميةدولوتنتج.الاليةالمركباتالصناعية

دولفىالسياراتلمنتجىتجمعهاأوأيضاوالشاحنات

تصنعدولةمائةمنأكثرأنإلىبالإضافةذلك.وأخرى

وتركياومصركوريامثلللسياراتالمكونةوالعناصرالقطع

لبرازيلى.وا

منتجتيندولتينأكبرالمتحدةوالولاياتاليابانتعد

المرتبةفيالمتحدةالولاياتمحلاليابانوحلت.للسيارات

إلى0891منالفترةفىالركابسياراتلإنتاجالأولى

ولاأم879عامالأولالمركزاستعادتثم.أم839

ألمانياالأخرىالمنتجةالدولوتشمل.بهتحتفظزالت

وع!وما،.وبريطانياوكنداوأسبانياوإيطالياوروسياوفرنسا

أوسعلديهايكونللسياراتإنتاخاالأكثرالدولفإن
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!قط.العريكةلألماساهي91!.عامتوجدهاقلألمار،أرقامع!
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السياراتإنتاخفيالاةولىالدول

ما299عامالمنتجةالركابسياراتعدد

لم00000000000000000.0389اليا،د

لاه000،066"...00000المتحدةالولايات

086.4لم..........األمانيا

000000007033/3لرسا

097.1لأ....."أ!ساليا

أ"100000،084إيطاليا

000002031.1ا!وبيةكوريا

00000،092/1ريطاليا

لمأ.2.لأ...".كدا

سوقأوسعالمتحدةالولاياتفلدىأيضا.لسياراتأسواق

وإيطاليااليابانمنكلكبيربفارقوتليها.اتللسيا)

سياراتصناعةلديهاالتيالدولمعظمأنوالواقعاوفرنسا

فيغزيرةتجارةلديهايكونواسعةسياراتؤسوقضخمة

اليابانباستثناءوذلكوتصديرها.السياراتاستيراد

منضئيلاجزءااليابانتستوردإذ،المتحدةوالولايات

جزءأالمتحدةالولاياتوتصدرمحليا،المباعةالسيارات

فقط.إنتاجهااشصغيرا

أرتباطاأستراليافيالسياراتصناعةترتبطألصطراليا.

عامففي.واليابانالمتحدةالولاياتفيبىصناعتهاوثيقا

تجمئخطموتورزجنرالشركةافتتحت،ام269

فوردشركةأنشأتهالذيالخطبجوار،ملبورنمنبالقرب

فىموتورزجنرالواندمجتواحد.عامقبلللسيارات

عامفىهولدنالأمشراليةالسياراتصناعةشركأة

السياراتتسجيلفىالرائدةالدول

ام199عامالمسجلةالركابسياراتعدد

ياتلولاا

00000000000000000/659،241لمتحدةا

73لم0000000،906سالماأ

73لا.0000000،67ربالياا

82لأ00000002"ليايطاإ

100000،018/32!سافر

447/22)00000ليا%يطها

31لم.110000216كد

735721)10000!ياسباأ

21لأ482لا....،زيللبراا

كبيرانمواأستراليافيالسياراتصناعةونمت.ام319

هذهففي.الخمسينياتفىالاقتصاديالازدهارفترةخلال

بسرعة،هولدنموتورزجنرالشركةتوسعت،الفترة

شركةأنشأتكما.للسياراتفوردشركةفعلتوكذلك

أنحاءفيمختلفةمصانعكرايسلر،وهي،أخرىأمريكية

ليا.سترأأ

بتجميعالأستراليةالسياراتصناعاتشركةوبدأت

،السبعينياتأوائلوفى.أم639عامفىتويوتاسيارات

المبيعاتمن%أ2منأكثرتويوتا!حياراتمبيعاتبلغت

،نيسانوأنشأتأستراليا.فيالجديدةللسياراتاسشوية

عامملبورنفيمصنعا،أخرىيابانيةشركةوهي

مناثنتانكانت،الثمانينياتأواخروفي.أم689

أمريكيتين،أستراليافيللسياراتالمنتجةالرئيسيةالشركات

يابانية.الأخرىالثلاثالشركاتكانتبينما
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الرولزرويس،هيالمتميزةالبريطانيةالسيارةبريطانيا.

أولموريسوليموكان.أم409عاممنذإنتاجهاويتما

الإنتاجفيفوردهنريأسلوبيقلدبريطانيصائسيارات

أصسياراتاأسعارانخفاضموريسر،بهقامعماونجمال!صير.

توقفتولالتافيأم،929و2291عاميبينالربعبنسبة

بلغ،أم929عامولحلول.العم!!عنكثيرةشركات

ثلاثةولمحنجر،ومورلسأوسقهي،شمركطتظلاثإ!اج

بريطانيا.فيالمباعةالسياراتجميعأرباع

داجزفيالضخممصنعهابإنشاءفوردشركةوبدأت

جنرالاشترتنفسهأحاماوفى.أم259عامإسكسفي

عاموبحلول.أسلسياراتفوكصهولشعركةموتورز

عشرينالمستقلةالمنتجةالشركاتعددكان،أم939

فقط.شركة

زادام(،459-1)939اضانيةاالعالميةالحر!وبعد

عاموفي.أصناعةانمووارداد،للسيارأتالناساقتناء

شركةأخ!صناوموريسأوس!تشركتااندمجت،مأ!15

تنتحأنالكبرىالمجموعةتستطيعإذموتورزبمبريتيعق

بلغ،أم!45عاموبحلول.أقلبت!طفةعدداأكثرسعيارات

فيآليةمركبةمليونمنأكثرالسياراتصناعةإنتاج

السنة.

ليلاند،بريتيشمنكلتأميمتم،السبعينياتوخلال

عاموفي.رويسورولزروفر،مجموعةالانالمسماة

ألاسلحةاصناعةشركةفيرويسرولزاندمجت،أم089

بدأتبعدها،وماالستينياتمنذ،أنهوالواقعفيكرز.

منشديدةمنافسةتلقىعموماالبريطانيةالسياراتصناعة

.كثيرةبريطانيةشركاتفتقلصت.المستوردةالسيارات

خسائرها.بسببالصناعةمنكبيرقسماآتأتموقد

معالتعاونخلالمنالثمانينياتفيتحسنطرأ

ليلاندبريتيششركةذأسكعلىوالمثال.الأحنبيةاالشركات

سياراتإنتاجفيهوندااليابانيةأسشركةامعتعاولتالتي

شملت،الثمانينياتأواخروفي.اكليمترايومفمثل

وروفر.وفوردنيسانالناجحةالبريطانيةالشركات

عامقبلأيرلندافيالسياراتتجميعيبدألمألرلندا.

شركاتبينمنوموريسوفوردأوسقوكانت.أم339

تدريجيا،تدهورتالتجميعصناعةوأممن.الرائدةالتجميع

التجميعمصانعجميعأغلقتأضمانينياتاأواسطوفي

الأيرأسندية.

لصناعةرئيسيةشركاتثلاثفرنسافييوجدفرنسا.

عندماأم749عامفيمنهااثنتاناندمجت،اسسياراتا

مجموعةوكونتستروينشسركةإليهابيجوشركةضمت

المجموعةهذهاشترتام،979عاموفي.ستروين-بيجو

الفرنسيةوالشركةأوروبا.فيكرايسلرشركةأسهم

بدأترينو.المؤممةالشركةهيللسياراتالصانعةالرئيسية

ول!ش،العشرينياتخلالللسياراتدالجملةالإنتاجرينو

الثانية.العالميةالحربخلالعليهااستولواالألمان

.ام459عاممنذمؤممةشركةرينووأصبحت

السوففىنجاحهامنوافربمقدارألمانياتدينألمانيا.

،أم069عامففي.الفولكسواجنسيارةلإنتاجا!الميةا

لفكتوريا.برودميدوزفيالأمشراليفوردمصنعهنانساهد.للسياراتالحديتةالمصانعمنكتيرفيسشخدممتطورةآليةمعدات
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المعدةاليابانيةالسيارات

علىتحميلهايخللتصدير

ميناءفيراسيةسفينةمتن

تنتح.اليابانفييوكوهاما

منأكثرسياراتالياباد

العالمفىأحرىدولةأي

الأولالمصذروهي

العالم.فيللسيارات

أكبرثانيةلتصبحوفرنسابريطانيامنكلاألمانياتجاوزت

طوالالمانياحافظتوقد.العالمفيللعسياراتمنتج

نجاحبسبب،العالميةالسوقفيقويمركزعلىالثمانينيات

الأولى.بالدرجةبنزومرسيدسدبليو.إم.بيمثلشركات

إيطالياهمالهاالرئيسيتانالمنافستانالدولتانوكانت

.واليابان

هيإيطاليافيللسياراتصانعةشركةأضخمإيطاليا.

.أم309عاموفرنساإنجلتراإلىبالتصديربدأتالتيفيات

السوفييتيالاتحادمعاتفاقاام669عامعقدتوقد

روسيا.فيلاداسياراتلإنتاجمصنعلإنشاءالسابق

%05علىوسيطرتلانسياشركةعلىفياتوا!متولت

،أم869عاموفي.ام969عامفيراريشركةمن

وفيلانسيا.فىدمجهابقصدروميوألفاشركةاشترت

للسياراتمنتجأضخمفياتأصبحت،الثمانينياتأواخر

السريعالازديادإلىالشركةهذهنجاحأدىوقد.أوروبافي

عامفيسيارة000/005نحومنإيطالياإنتاجفي

السبعخلالسنوياسيارةمليون51.إلىام069

لتقدمهاالرئيسيالمنافساليابانوكانت.القاليةالسنوات

.الستينياتخلال

فيللسياراتالصانعةالرئيسيةالشركاتأهم.اليابان

ثمالناريةالدراجاتبإنتاجبدأتالتيهونداهياليابان

عامبدأتالتيومازدا،أم629عامالمسياراتأنتجت

كرايسلرشركةإليهاضمتالتيوميتسوبيشي،ام319

نيسانشركةأنشئتوقدوتويوتا.نيسانثمام،829عام

تنتجعكانتأم،319عامحتىولكنهاام،159عام

نيسانأصبحت،ام869عامفقط.وفيالشاحنات

أوروبا،فىالسياراتتنتجالتىالأولىاليابانيةالشركة

بريطانيا.فيسندرلاندفيمصنعهاافتتحتعندماوذلك

مصافي،ميتسوبيشيمثلأخرىيابانيةشركاتوأنشأت

فيالإنتاجتويوتاوبدأتمثلا.كأسترالياأخرىدولفي

فأصبحتكبيرحدإلىتويوتاتوسعتوقد.ام359عام

العالمفىللسياراتمنتجةشركةأضخمثالثةأم089عام

وفورد.موتورزجنرالبعد

الكبرىالثلاثالشركات.الأمريكيةالمدحدةالولايات

موتورزجنرالهىالمتحدةالولاياتفيللسياراتالصانعة

لهاالمغذيةالشركاتأهمعددويبلغوكرايسلر،وفورد

المغذيةالشركاتمنآلافوثمة،كبيرةشركة002نحو

تحت،الثلاثالشركاتهذهمنكلوتنتجالأصغر+

والشاحناتالسياراتمنتشكيلة،مختلفةتجاريةأسماء

الخفيفة.

للسيارةالاقتصاديةالأهميةتمتد.الاقتصاديةالأهمية

المركباتفصناعة.السياراتصناعةمنأبعدمدىإلى

إلا،العالمىالنطاقعلىالوظائفملايينتوفروحدهاالآلية

يوفرهكاأكثروظائفأيضاتوفرلهاالمغذيةالصناعاتأن

المرتبطةالأعمالفىتعملأكثرملايينوثمة.التصنيع

الإصلاحوورشالوقودمحطاتمثل،أسحياراتابصناعة

.السياراتووكالات

،عامبوجهعاليةأجوراالسياراتصناعةوظائفوتوفر

والتأمينبالإجازاتيتعلقفيماجيدةتمئخدماتو

إنتاجعماليكسب،الصناعيةالدولففيوالتقاعد.

.الخدماتأفضلعلىويحصلونالأجورأعلىالسيارات

السياراتإنتاجفيالعاملينفإن،الناميةالدولفيأما
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العاملينأجورأضعافثلاثةأوضعفىمنأكثريكسبون

الصناعى.الإنتاجمنالأخرىالأعمالفى

عندولعدةاقتصادأيضاالسياراتصناعةوتساعد

الأخرى.االصناعاتلمنتجاتالضخمالاستهلاكطريق

كجم068منأكثرإلىالنموذحيةالسيارةتحتاجفمثلا،

منكجم9و.الحديدمنكجم23و.،الصلبمن

.والألومنيومالمطاطمنكلمنكجم4وه،اللدائن

الناميةالدولفىالنموتحفزأنالسياراتلصناعةويمكن

ولذلك،وتدعمها.الأعمالمنواسعامجالآتحدثلأنها

أملعلى،سياراتصناعةإنشاءإلىكثيرةناميةدولتسعى

منتمكنهاالتيالأمواللت!غسبأيضاالمركباتتصدرأن

الحنوبيةكوريامنكلحاولتوقد.الضروريةالسلعاستيراد

رئيسيت!تمصدرت!تتصبحاأن()السابقةويوغوسلافيا

!ع،أحرزتالجموبيةكوريااحش.الثمانينياتفىللسيارات

حققتهممابكثيرأكبرنجاحا،هيوندايممياراتهاطريق

أواخروفييوغو.طرازمنبسياراتها()السابقةيوغوسلافيا

منإنتاجهانصفمنأكثركورياصدرت،الثمانينيات

.المتحدةالولاياتإلىمعظمهوكان،السيارات

الامنةالقيادة

نأإلاسهل،أمرالسيارةقيادةأنالناسمعظميجد

والقيادةبمفائقةعنايةتتطلبمعقدةمه!السيارةتضغيل

سهلة.ليستالآمنة

عنالسياراتحوادثمعظماتنجم.القيادةتعلم

إنىيفتقرونأوالسير،قوانينيخرقونالذينالسائقين

وأالامنةالقيادةقواعديتجاهلونأو،الجيدةالقيادةمهارات

الآمنةللقيادةالفروريةالأمور

.السيارةتشغيلقبلالأمانحزاماربط

دائحا.ضروريالمسبقالتوقعوقايتها،دهنكوفيالمسيارةقد

المرور.قواعدلحميعامحل

ممامونة.بس!عةلعر

الكثيفة.المرورحركةأثاءأوالسيءالطقسأوالليلأثناءالسرعةخفض

تصدرأومصباخاتومضال!يالطوارئلمركباتيقالكلأفسح

وتوقف.الطريقحافإلىالسيارةقد،حينذاكإنذار.صوت

حضراء.الإشارةتكونحينماإلاالمشاةعبورخطوطتتجاوزلا

السائقونيثيرعندمالالتجاوزحلفكتسيرالتىللمركباتاسمع

ملائمة.التحاوزأحوالتكونوعندمابذلكركبتهمإلى

تريدحينالكهربائيةالإشارةاستخدم.بالمصباحأوبيدكأشر

.يحيركخطتعديلاوالتجاوزأوألانعطاف

إلى:تبه،الطرقملمقىفي

.المشاة-أ

أمامك.يسيرونالذيتالسائقين2-

ذأته.الوقتفيالملتقىإلىوصلتماإذايميتكعنيسيرالديالساثق3-

خلالها.منستنعطفكنتإذاأخرىجهةإلىالمرورصكأ-4

يرغبالذيالشخصعلىيتحتبم،ولذلكيجهلونها.

.القيادةاختباراتيجتازانقيادةرخصةعلىالحصول

وأنه،امنةللسيارةقيادتهأنتحبتالاختبارهذاأنوالواقع

تتضمنالمعلوماتوهذه.الطرقإشاراتلمدلولاتمدرك

بعضوفى.دولةكلداخلالسريعةالطرقفىالسيرقواعد

أيضئا.النظراختباريجتازوأأنالسائقينعلىيجب،الدول

قوانينيخرقونالذين،المستهترونالسائقونويتعرض

تراخيصهم.لسحبالسير،

وفي.القيادةلتعلموسيلةأفضلالمؤهلالمدربويوفر

اتباعطريقعنالقيادةالمراه!نمنكثيريتعلم،لالدوبعض

القيادةمدارسأن.كماالتانويةالمدارسفيأغيادةادروس

نأالمبتدئعلىيجب،القيادةتعلموقبل.المبتدئ!تا

رخصةأو،مؤقتةأوخاصةقيادةرخصةعلىيحص!

يرافقأنويجب.أسقيادةاعلىأخدربامنتمكنهمتدرب

القيادةتعلمأنوالواقع.خبرةوذوومؤهلونسائقونالمتذرب

فيمهاراتهمشحذعلىالمتدربينيساعدانعليهاوالتدرب

السيارةفيالتحكمأساليبتحقنواأنوعلى،القيادة

.القيادةتقتضيهاالتىالمسؤولياتعلىويتعرفوا،المتحركة

بعضالسيارةقيادةتتضمن.القيادةمس!ؤوليات

وتجاهنفسهتجاهالسائقشحملهاأنيجبالتيالمسؤوليات

يكونأنالسائقعلىيجبشىء،كلفقبل.الاخرين

السرعةزيادةمثل،الختلفةبالمناوراتقيامهأثناءيقظا

وفي.والتوقفوالدورانالمساراتوتغييرانسرعةوخفض

متنبفايكونأنالسائقعلىيجب،نفسهالوقت

النارية،الدراجاتذلكفيبما،الأخرىالآليةللمركبات

المأمونةالقيادةأثناءالمحظورةلأمور

الطريقسوافرةمسافةأمامككانتإذأإلاسيارةتتجاوزلا

.المكشوف

ينزلفد.اللازمةالاحتساطاتاتخاذلدونمتوقفةحافلةتتجاورلا

به،للاصطدامعرضةوتكونالحافلةمقدممنالركابأحد

.السياراتتدفقتعيقبحيثسيارتكتوقفلا

منحدر.فيالسيرعندالمحايدالوضعفيالتروستعشيقإلىتلجألا

آخر.إلىمسارمنمتمايلنحوعلىتسرلا

الممعطمات.فيالمحركتوتفلا

مرور،حركةأيهناكيكنلملوحتى""توقفإشارةتهمللا

انطلقت.ثمأمامكالتىالسيارةتوقفتلووحتى

!لسا.محرككيصبحأنبعدإلاالمرورحركةنطاقإلىلاتدخل

ولاالمعاكس!،الاتجاهفىالمرورحركةيعيقنحوعلىتقفلا

الاخرين.السائقينتربك

الابحاهفيأحرىمصياراتاقترأبعندالساطعالضوءتستخدملا

.أخرىلسيارةملاحقح!عندأو،المعاكس
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مصممين!فىمهمانموضوعانالسائقوراحةالسيارةأممان

دأمنللتأكدالحيةوالسماذجالرسومالمصمموديستخدم.السيارات

معا.والراحةالأمانيوفرللسيارةالداخليالحيز

تسيركيفأدناهالخططيبين.مختلفةسرعاتعندالكبحمسافات

المكابح.ويستحدمالخطرالسائقيرىأنبعدجافةطريقعلىالسيارة

حدإلىتسيرالسيارةفإنمهترئةالمكالحأوزلقةالطريقكانتوإذأ

أبعد.

!

اسكم08

/سكم46

/سكم84

/مىع23

الخطرالسائقيرى-

المكئاسحدام
لأ،3؟4ءإ*يئ؟،ا?آ!،كأ؟/آلالاالمع!آ!كز؟،آ!زوهـ،3+أ؟!مهباكا!!ردمسالةإ

م65:الإحماليم93م71

ء؟ا!أبر*بر،لمكأ؟،*قي*لملأ

م73:لطجمالل!ام42م31

م32:ليلإحماا

م31:للإجماليا

المأمونةالاتباعمسافات

اسكم23

/سكم46

/سكم08

ع-!!-الاأتبا1

م-!حى!-22

-!م!-28

معظمع!المهارأثساءالمأمونةالاتباعمسافاتأعلاهالمحططيبين

الطرقع!أو،الليلأثناءالمسافاتهذهزيادةيجب.الجيدةالطرق

السريعة.العامةالطرقعلىأو،الرطبة

الختلفةالطرقوإشاراتالدراجاتوراكبيللمشاةومتنبهأ

القراراتاتخاذيجبلأنهذلك،الطرقومخاطر

منالمرضأوالنعاسويقلل.سريعنحوعلىالصحيحة

السير.أحواللتغيراتبسرعةالاستجابةعلىالسائققدرة

خطرةالخدراتأوالكحولتأثيرتحتالقيادةتعدهناومن

خاصة.بصورة

أثناء-فقطواحدشيءعلىالجيدالسائقيركز

بالسلوكالجيدالسائقويتمتعذاتها.فيأعيادةا-القيادة

الطريقفيالاخرينيشاركلأناستعدادهأيأيضابماللائق

السلوكأنالواقعالسير.قوانينيمتثلأنفيورغبته

مركبةخلفالسيرأو،فائقةبسرعة،كالقيادةالعدواني

نأيمكن،بسرعةالمسارتغييرأومنهاجذاقريباأخرى

إثارةإلىأوالسيارةعلىالسائقسيطرةفقدانإلىيؤدي

على،المهذبالسائقويكون.الاخرينالسائقينغضب

السائقونشحملوأخيرا،.بهموثوقاسائقا،الأرجح

السليمة.للقيادةصالحةسياراتهمأنمنللتأكدالمسؤولية

الخطرتوقعتعنيالوقائيةالقيادة.شطالوطالقيادة

الاحتمالاتلجميعمتيقظاالسائقيظلى.الحوادثلتفادي

وأالطريقبدخولأوبالتباطؤالاخرىالمركباتقياممثل

السيارةسرعةالحذرالسائقويعدل.فجأةالتوقف

ويبطئالسير،وأحوالوالطريقنظرهيلائمبماوموضعها

ويعطيالمرور،حقويمنح،منعطففيالد-خولقبل

المسار.تغييراوالدورانقبلمقدماالمناسبةالإشارات

السيارةتاريخ

عشرالثامنالقرنأواخرفي.الأولىالسيارات

تقدماأوروبافيالبخاريةالمحركاتتطورتقدم،الميلادي

يأ"لم؟حصانبلا"لمبعربةيحلمونالخترعونوكان.سريعا

البخارأنلهمبداوقد.الذاتيةبقدرتهاالسيريمكنهامركبة

المنشود.القدرةمصدرهو

وهوكوجنوجوزيفنيكولاسقام.البخاريةالسيارة

ذاتيتيمركبتينأولبإنشاء،فرنسيصكلسكريمهندس

صممتوقد.ام077و9176عاميفيالحركة

جراراالأخرىصممتحينفي،الركابلنقلإحداهما

1018عاميوفي.المدافعلجرالعجلاتثلاثيبخاريا

عرضاتريفيثيكريتشاردالبريطانىقدمام،308و

.الركابلنقلمخصصةالعجلاترباعيةبخاريةلمركبات

عمله.ليواصلالماليعوزهكانولكنه

لتشجيعبريطانيافيمحاولاتعدةأخفقتوقد

التىالمنافسةبسببوتطويرهاالبخاريةالسياراتامشخدام

والمركباتالحديديةالسككشركاتمنلهاتعرضت

تلحقالبدائيةالبخاريةالسياراتوكانت.الأحصنةذات
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جلبةتصدركانتكماأحيانا.وتنفجربالطرقأضرارا

عاموفي.الخيولوترعببالدخانالهواءوتلوث،هائلة

إضافيتطورأي!الأحمرالعلملم"قانونأوقف،ام865

،القانونلهذافوفقاعاما.تلاثيننحوبريطانيافيللسيارات

منأكثربسرعةتسيرأنلخاريةسيارةإمكانفييكنلم

فيالساعةفيكم3ومن،الريففيالساعةفيكم6

،إشارةرجلالمركبةأماميمثيأنيجبكانكما.المدينة

وبفانوسالنهارفيأحمربعلمبالتلويحاقترابهامنيحذر

الليل.فيأحمر

فىإيفانزأوليفرالمحترععرض،أم508عاموفي

وقد.قاربعلىمحمولةبخاريةجرافةالمتحدةالولايات

ركب.وتنظيفهفيلادلفياشاطىءلتعميقالجرافةإيفانزبنى

تزنالتي،الضخمةألالةوقاد،عجلاتعلىالقاربإيفانز

الماء.إلىثموم!المرفأإلىالشوارععبرمترياطنا18نحو

أمريكيمخترعطورعشر،التاسعالقرنستينياتوفي

كثيرا.أصغربخارية!بةمرروبر،سيلفسترهوآخر،

الحاضر.الوقتفىالسيارةكبيرحدإلىتشبهوكانت

عرضتأنهاحتىوافرا،شعبيااهتمافاروبرمركبةولقيت

.سيركفي

مهندسيزعدةقامعشر،التاسعالقرنأواخروفى

الأمريكيونمنهمالبخاريةالسياراتعلىبتجاربآخرين

السيارةتاريخفيمهمةأحداث

!صحوحوري!-لمجكولاسصئالعرسسي

لحاريتيرطرقمركتي

أم15018-308أم17615077

يثيخيكسييمريتعتارالرطا

العحلاترداعيةتحاريةمر!صات

الركا!.لسق!محصصة

مركبتيرمنواحداكان،أعلاها!بير،البخاريكوجنوجرار

جوزيرو-نيكولاسالفرنسيالعسكريالمهنديمرصعه!الحاريضنن

داتيةالمركباتأولىوكاشا.أم77و.أم976عاميفيكوجو

العالم.!يالدء

أولدز.إيليورانسمدادجونوريتشاردكارهارت..نج

بخاريةلممياراتتصنعكانتالتيالشركاتعددوأزداد

وفريلانفرانسيسالتوأمانالأمريكيانوأسس!.بسرعة

ببناءوقامانجاحا.الشركاتأكثرمنواحدةممتانلي

!شانلي.الشهيرةالبخاريةالسيارة

منها،رئيسيةعيوبالبخاريةللسياراتكانتوقد

تمكنوعندما.المرجللشسخينطويلةفترةإلىتحتاجأنها

ذإ،أخرىعيوبظلت،المشكلةهذهحلمنالخترعون

لتناسبصغيرةالبخاريةالمحركاتت!صنأنيجبأنهتب!ت

عاليةالمحركاتتكونوأن،العمليةالماحيةمنأسسياراتا

هذهمثلتصنيعولكن.المطلوبةالقدرةلإنتاجالضغط

احيوب،الهذهونتيجةكثيرا.يكلفانوصيانتهاالمحركات

،ام429عاموفيتدريجيا.البخاريةالسيارةتلاشت

الشركاتإحدىوكانتستانليالأخوينشركةأفلمست

البخارية.للسياراتالصانعةالأخيرةا

فيالكهربائيةالسيارةكانت.الكهربائلةالسلاره

تزودوكانت.البخاريةالسياراتمننجاحاأكثرالبداية

الكهربائيةالسياراتولاقت.البطارياتبوساطةبالقدرة

التشغيلوسهلة،هادئةكانتلأنهاسريعاشعبيارواجا

،ام009عاموفى،الرائحةالكريهةالأدخنةمنوخالية

.السياراتجمئمبيعاتمن38%مبيعاتهابلغ!

لوسارإت!!حوريصحارأعر!سىاطور

داحلىاحتراقمحركممودخ

م18655م50186

العلمقالودلريطا-ليااصدرت

تطورأيأوقروالديالأححر/ء

سة.تلاثيرلحواطسياراتإصا!ي

تقلكانت،أعلاهالمية،الستالعجلاتذاتالخاريةالعربات

أواحروفىعشر.التاسعالقردمنتصىفىلريطاليا!يباشظامالركا!

والمركباتالحديديةالسككلتركاتمعارضةأدتعمتر،التاسعالقرد

بريطانيا.فيالبحاريةالعرباتهذهمتلإيقاهـاستحدامإلىالعامة



المسافةمنأوسرعتهامنتحدكانتالبطارياتولكن

السياراتمنقليلعددفكانتقطعها.أنيمكنالتي

فيكم32منأكبربسرعةيسيرأنيمكنهالكهربائية

كلالأقلعلىشحنهاإعادةيجبوكان،العساعة

نحومبيعاتهاكانتام،509عاموبحلول.كم08

الولاياتفيالمباعةجمئالسياراتمنفقط%7

.المتحدة

نعرفهاالتىالسيارةنشأت.البدرولمحركذاتالسيارة

الدأخلي.الاحتراقمحركتطويرعنالحاضرالوقتفي

تعملالأولىالداخليالاحتراقمحركاتوكانت

وليمالبريطانيالخترعصمم،أم082عامففى.بالغازات

الهيدروجينمنخليطبانفجاريدارمحركاسيسيل

هوآخربريطانيمخترعصنع،أم838عاموشوالهواء.

الوقود.خليطيضغطمحركابارنيقوليم

لانوار،إتيانجوزيفجانسجل،ام086عاموفى

محركأولاختراعبراءةفرنسا،فيمقيمبلجيكيوهو

فرنغازلإدارتهواستخدمتجاريا.ناجحداخلىاحتراق

باعلونوارأنإلا.فعالوغيرالضجيجكثيروكان،الكوك

مكابسلتشغيلاستخدمتالتيالمحركاتمنمئاتعدة

أيضالانوارركبوقد.المياهومضخاتوالخارطالطاعة

بدائية.سيارةفيمحركا

روسسيلمسترالأمريكيصئالمحترع

.الاهتماممنكتيرالاقتلحاريةمركبة

أم8855م50186

933لسيارةا

ديملرجوتليبالألمانيانطورأم،885عاموفي

رباعيةبترولمحركاتأول،حدةعلىكلبنز،وكارل

ناريةدراجةلإدارةمحركهديملرفامشخدم.ناجحةالشوط

.عجلاتبثلاثمركبةفيمحركهبنزوركب.بعجلتين

دراجةبريطانيا،فيبتلر،إدواردصنع،قصيرةفترةوبعد

.بترولبمحركتدارعجلاتبثلاث

فرنسا.فيالحاليةللسياراتالعامالتصميمتطويرتم

شركةفيالشريكانبانار،ورينيهلوفاسورإميلصنعفقد

تدأروكانت.أم098عامفيالأولىسيارتهما،مركبات

سيارةأوللوفاسورأنتج،التاليالعاموفيديملر.بمحرك

وقدمقدمتها.فيمركبديملربمحركودةمزبترول

السلاسلالأخرىالبدائيةوالطرزالسيارةهذهاستخدمت

وكانت.الخلفيةالعجلاتإلىالمحركقدرةلنقل)الجنازير(

.الدراجاتفيالمستخدمةلتلكمشابهةالسلاسلهذه

بدلآالإدارةعمودرينولويساستخدم،أم898عاموفي

السلسلة.من

بنزينسيارةأولدوريايوفرانكتشارلزصئالأخوأن

،أم398عامفيدوريايسيارةانجزت.ناجحةأمريكية

،أم498ينايروفي.الأولاختبارهافىتعطلتأنهاإلا

عاموفي.بنجاحسيراختبارأولالسيارةاجتازت

أمريكيةشركةأولدوريايالأخوانأسر،ام598

رايتودم!فولكماعنوسالبريطانيصنع

كودائية.سيارةأوللإنجلترا

ام5811م15!18

المركباتلنروكارلديملرحوتليبزود

صئصأولليكولاوقودبمحركات

.بمحركتدارسيارات

المجضةالأولىالمركباتمىواحدةكانتبنزعربة

بنركارلطور.الشوطرباعيبترولبمحرك

عامفيالمحركحدة،علىكلديملر،وجوتليب

.أم885

فيموريسونوليمصنعهاالتيالكهربمائيةالسيارة

أصبحتعشرالتاصعالقرنمنالتسعيمياتأوائل

فىإنتاجهاتملاجحةكهربائيةمركبةأول

.المتحدةالولايات

المرسيةحالشركةصممت

بمحركصيارةوليفاسوربالهارد

الحلفية.لالعحلاتوادارةأمامي

أولكانتوليفاسوربانهاردسيارة

فىمرك!محركذاتشرولسيارة

بالحلاتإدارتهاتتممقدمتها

الخلمية.
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جونصنع،ذاتهالعاموفي.بالبترولتعملسياراتلصناعة

وبعد.بريطانيةسياراتأوللانشستروالأخواننايت

لانشستر.طرازسيارةأولإنتاجتم،سنواتخمس

وهى،ميشلانشركةصنعتام،598عاموفى

بالهواءمملوءةإطاراتأول،المطاطلصناعةفرنسيةشركة

ميشلانطورتوقد.السياراتفىلاستخدامهاالمضغوط

لصناعةإنجليزيةشركةمنبامتيازالهوائيةالإطاراتهذه

السيارةأنكثيرونأناسويعتقد.الدراجاتإطارات

الاحتراقمحركاختراعبسببعمليةنقلومميلةصارت

ثانيا.الهوائيالإطاروتطويرأولآ،الداخلى

عامبريطانيافيالأحمراالعلماقانونألغيوعندما

مز3المدنفيبهاا!سسموخالسرعةزيادةوتمتام،698

سباقلماقامةالمتحمسوناحتف!!،الساعةفيكم23إلى

أصساح!!اعلىمدينةوهى-برايتونإلىلندنمنالإعتاق

كلمننوفمبرفيالحدثبهذايحتفلزالوما.الجنوبي

منسياراتسائقوفيهيسعىحيث،السباقهذابإقامةعام

مسافةقطعإلىأم(509عامقبل)صنعتقديمةطرز

لعماعات.ثمانيمنأقلفيكم،85تساويالتيالسباق

منذ،السياراتلصناعةكان.السياراتعمناعةتأثير

وعندما.الغربيةالدولاقتصادعلىضخمتأثير،البداية

الفولاذعلىباطرادالطلبازداد،السياراتإنتاجازداد

نكو!راتحتمارلرحر!

سارةأوللحاخدورياي

أمريكمةلترول

وفي.الأخرىوالسلعالتشغيلوآلاتوالزجاجوالمطاط

أقسامهاتطويرفىالسياراتصناعةشرعت،ذاتهالوقت

.والإصلاحوالخدماتللمبيعاتأرراعمةاالذاتية

صناعةنمت.المتحدةالولاياتفيالسياراتصناعة

عاملانأثروقد.بسرعةالمتحدةا!لاياتافىأسسياراتا

الحادالانخفاضالأول.السريعالنموهذافىكبيراتأثيرا

شرقىضخمةنفطحقولأكتشافعقبالبنزينسعرفي

والرخيصالوافرالبنزينأدىفقد.أم109عامتكساس

نسبيا.منخفضةبكلفةالسياراتتشغيلإلىالثمن

علىالكبيرالإنتاجتقنياتتطيقالثانيالعاملوكان

منتجواستخدم،ام009عامفقبل.السياراتصناعة

.حدةعلىمميارةكللتجميعمهرةحرف!تالسيارات

الإنتاجتقنياتيستخدمونكانواالأمريكيينالنتج!تواممن

منتجاتصناعةفىعشرالتاسعالقرنأواسطمنذالكبير

نأالمحتممنلذا،كان.المزارعوتجهيزاتأساريةاالأسلحةكا

ترسخأنوما.السياراتصناعةعلىأ!ليةاهذهيطبقوا

السياراتأسعارانخفضتحتىالكبيرالإنتاجامشخدام

منكثيرينأناسامكنالذيالمعستوىإلىالأمريكية

المشتريبإمكانكان،العشرينالقرنأوائلوفيشرائها.

منتشكيلةبينمنيختارأنالمتحدةالولاياتفي

أمريكي.دولار1).0.منأقلسعرهايبلغالتيالسيارات

هريائدا!ا!اعىاصر!

!تروأ!سحارهأ:ل!ورد

!مأولدر.إيلىرا-صع

سيارة542المتحدةالولايات

لالحملة.السياراتإتحاحاسدء

أم5866أم5865م539184918

الأولوهـلساس!يعتملارشركةعرصت

ا!واء.سامضعوطةإطاراتمرة

خلالدوريايالأخوادصسهادورياي

عشر.التا-القرنم!العاشرالعقد

دا!حةىلتصولسيارةأولوكانت

.المتحدةالولايات

7-3،-صء،بزح!اء-ض!لم

منواحدةكانتالبخاريةستانليمركبة

صئالأحوان.البحاريةالسياراتأشهر

السيارةستانلىودريلالىفرانسيسأضوأمالىا

.أم7!8عامالأولى

م15091

المتحدةالولاياتفىالمفطاكتشا!أدى

.للسياراتولوفرةرحيصوقودتو!يرإلى

؟لآ

ي!بر

0313!برنم!كما!ه!!!؟؟لالأ؟.-؟!!بر

-كاءء!!ىءاكا!خض!-!يركلآ:!3ماء-نجبر-.-؟

-،1،؟(لمط!-بر*؟-!!!كا.-*،؟

كم+لمهـكاكأ"ب!جصي-!بمتيرسحمء؟-،،!س/7

!كاررصتنير!.بزش++:*كؤجمر:سحش:عص..*ء.محى!

،تكساسفىالنفطمنضخممخزوناك!ثاف

نموعلىساعدأم،109عام،المتحدةالولايات

أكترالبترولجعلىطريقعنالسياراتصساعة

سعرا.وأرحصو!رة



341السيارة

فيالأنيقةالأوروبيةالطرزمعحادبشكلشباينهذاوكان

وتباعيدوياينتجمازالمعظمهاكانالتى،الحينذلك

دولار.2).00مننبأكثر

لعامأولدزموبيلطرازكثيرونمؤرخونويخص

الإنتاجأساسعلىأنتجتسيارةأولأنهبميزةأم109

قبلها،سيارةأيمنأكثر،السيارةهذهبنيتوقدالكبير.

إلىبعدئذوشحنتخارجيونوكلاءصنعهاأجزاءمن

عامفيمهمةخطوةالكبيرالإنتاجوتقدم.التجميعمصنع

شركةإدارةليلاند.مهنريتولىعندماام،409

ببناءوبدأ،المتحدةالولاياتفيللعسياراتكاديلاك

أمكنوقد.للتبادلقابلةأجزاءباممتخدامالسيارات

منسيارةأيلتجميعللتبادلالقابلةالأجزاءاستخدام

حينذاكالأجزاءمعظمكانتإذإصلاحها،أونفسهالطراز

فقط.واحدامعيئاطرازالتلائمتصنع

الإنتاجحسنفوردهنريالأمريكيالصناعىولكن

عامففىآخر.إنسانأيمنأكملنحوعلىللسياراتالكبير

مصنعه،فيللسياراتمستمرإنتاجخطفوردأنشأ،ام139

ويقوم.المصنععبربسلسلةالسيارةهيكليسحبكانحيث

إضافةطريقعناسحيارةبتجميعجانبكلعلىالعمال

عننتجوقد.ناقلةبمسيورإليهمتجلبكانتالتىالأجزاء

وتكاليفه.الإنتاجزمنفيضخمانخفاضالعمليةهذه

السياراتصناعةتطورأثناء.دترويترواد

وضواحيهادترويتمدينةأصبحتماسرعان،الأمريكية

ففي.عدةلألمبابللسياراتالعالمبعاصمةتعرف

المسابكمنكثيرعلىتحتويدترويتكانت،الحينذلك

الزهرحديدأفرانلصناعةمركزاوكانت،الالاتوورش

فلينتمدينةكانتكما.البحريةألمحركاتوصناعة

التىوالحافلاتالعرباتلإنتاجرئيسيامركزامنهاالقريبة

دترويتنهرعلىايضادترويتوتقع.الخيولتجرها

ولكن.الكبرىالبحيراتموانئإلىمنفذاتوفربحيث

مراكزعندترويتبهاتمتازكانتالتيالرئيسيةالميزة

صناعةروادمنكبيرعددوجودهيالأخرىالإنتاج

الناجحين.السيارات

بأعمالبالقيام،العشرينسنقبلبدأأولدز.إيليرانسم

وفي.والكهربائيةالبخاريةتصنئالمحركاتفيةمبكرأولية

سيارةوكانتالأولىسيارتهصنع،عمرهمنالعشرينات

شسركةتأسيصفيوشاركبالبخار.تعملعجلاتبثلاث

عاموفي.أم998عامدترويتفيللسيارتأولدزموبيل

بالجملةبالإنتاجالشركةهذهبدأتأم،109

بترولمميارةوهي،المنحنيةالمقدمةذاتللأولدزموبيل

شكلعلىالأرضياتصنعتوقد.التكلفةمنخفضة

أنيقا.واقيالوحالتكونالمقدمةفيمنحن

!ركةدوردهنريانتسأ

.للسياراتلورد

م35091

أ!صس!+.طراز!يارةدوردعرض

!وتورز.حرالشركةديورانتولى

م45091

يلاككاتركةليلاند-مىهنريا

السيارات!ساعةراتللسب

.للتبادلقاللةقطعامستحدما

م85091

المنحنية،المقدمةذاتالأولدزموبيلسيارة

وتمت،بالحملةإلتاجهاتمسيارةأولكانت

فيميتشيجانفيالبساءهذادرجاتعلىقيادتها

مثير.دعاثيعرضفيوذلك،المتحدةالولايات

فوردهمريحسنالتجمغ.خططرائق

وهى+الطرازلإنتاجالمستمرالتجميعحط

المتحدةالولاياتفيرواحاالأكثرالسيارة

الشرين.القرنأوائلفي

الك!،ئيماالسيارةموتوررحمرالعرضت

تثارلزاحترعهاالتيالتشعيلالداتية

قبلها.التيالمسةكترج

م13591م12591

السياراتمصنع!يتجميعحطفوردأنشأ

عسهتحجكاأمريكا!ييملكهالدي

والتكلفة.الإنتاحزم!فىانحفاض

استخدامازديادمعبسرعةنماالطرقبناء

دولوشرعت.شعبينطاقعلىالسيارة

.جديدةسريعةعامةطرقاتبناءفيكثيرة
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فىومهندساميكانيكياشبابهفىعملفورد.هنري

الناجحةسيارتهفوردصنع،م6981عاموفي.دترويت

،ام309عامفىو.بالبترولتعملكانتالتىالأولى

فقد،الثالثةشركتهكانتالتيللسياراتفوردشركةأسس

شركتهتركبساطةبكلأنهكما،الأولىشركتهأخفقت

عامفي+طرازالشهيرةسيارتهوأنئفورد.الثانية

عنوتمكنأمريكيا.دولارا82ءسعرهاوكان.أم809

المنخفضة،الإنتاجبتكاليفيتميزالذيالكبيرالإنتاجطريق

فوردنجاحمفتاحوكان.مرةبعدمرةسعرهاتخفيضمن

إلىالإنتاجزيادةإشأدىالذيالمستمرالتجميعهوخط

0000042منأ!ضرإلىليصلقبلعماأضعافهثلاثة

أدنىإلىأسميارةأسعرفانخفضمشويا.+طرازسيارة

عامفيدولارأ092بلغإذ،الإطلاقعلىلهمستوى

السياراتجميعالوازهذامبيعاتفاقتوقد.ام429

تقريبا.سنة02لمدةالأخرى

عنأصئمليونيراآخرأمريكيديورانتكرابووليم

شركةعلىأم409عاموسيطر.العرباتتصنيعطريق

وجعل.يكبودنبارديفيدأسسهاالتيللسياراتبويك

.ام809عامللسياراترئيسيامنتجابويكشركةديورانت

بهدفموتورزجنرالشمركةأنشأ،العامذلكنفسوفى

غضونوفيوالأسعار.الأحجاممتنوعةسياراتإنتاج

اختصاراسميتالتيالشركةاستولت،التاليينالعامين

ومنها،السياراتأ!شاعةكثيرةأخرىشركاتعلى)الاأ.5(،

مغذية.شركاتعدةإلىبالإضافةوأولدزموبيلكاديلاك

فيديورانتمحلناشتشارلزحل،ام019عاموفي

كرايسلر،بيرسيوالترأصبحوأخيرا.بويكشركةرئاسة

موتورزجنراللرئيسنائبا،بويكشركةفيعملالذي

رئيسيةأمريكيةشركةوهيكرايسلر،شركةبعدفيماوأسس

ديورانتكونام،119عاموفي.السياراتلصناعةأخرى

للسياراتمعرضأول

عامأقيمبريطانيافى

عرضتحيثأم.998

التىالسياراتبعص

المبنىفيبالبترولتعملى

.لمدنفىالزراعى

أحرزتالتىللسياراتشيفروليهشمركةشيفروأجهوا!يس

ديورانتواستعادمباشرا.نجاحاالسعرالمنخفضةسياراتها

الذيناش،أما.أم619عامموتورزجنرالعلىالسيطرة

فقد،أم211عامموتورزجنراللشركةرئيساأصبح

.للسياراتناششركةوكوناستقال

الأصلفيينتجانكانادودجوهوراسجونالأخوان

آلاتورشةافتتحا،أم109عاموفي.الدراجات

بتصنئالقطعقاماماوسرعان،دترويتفيميكانيكية

منثروةدودجالأخوانوجمعوفورد.أولدزمنلكل

عاموفىفورد.لأسهممشترياتهمامنوخصوصاعملهما

بينمنكانتالتيسياراتهماإنتاجبدأ،أم419

منكلهصئجسمهاالتيالأولىالأمريكيةالسيارات

الجديدةالدودجسيارةالمشترونأحب.وقدالصلب

.+الطرازمنقليلاأعلىكانإذوسعرها

بعدالتقنيةالعلومسرئفىتقدمحصل.التقنىالتقدم

إنتاجعلىساعدالذيالأمر،السياراتصناعةنشوء

مفتاحويعدتشغيلا.وأسهلراحةوأكثرأماناأكثرسيارات

عامكترنجتشارلزاخترعهالذي،الكهربائيالذاتيالتشغيل

وقد.السياراتصناعةتطورفىرئيسيةحلقةام119

فىمنهالأولىالأنواعموتورزجنرالشركةركبت

مفتاحوضعوقد.ام219لعامالكاديلاكسيارات

التدويركانإذيدويا،المحركلتدويرحداالذاتىالتشغيل

أحيانا.وخطراومزعجاصعبااليدوي

أظهرتام(.ا-19189)4الأولىالعالميةالحرب

للأغراضالأخرىالآليةوالمركباتالسياراتأهميةالحرب

فيالكميالإنتاجطرائقأهميةأيضاوأثبتت،العسكرية

.السياراتصناعة

الألمانيةالجيوشتقدمت،أم419عاممنسبتمبرفي

لنقلالمدينةفيالأجرةسياراتفاستخدمت،باريسنحو

؟ءجسس!ش

بوا
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ساعدوقد.القتالجبهةإلىسريعانقلاالفرنسيينالجنود

الألمانيةالجيوشتقدمإيقافعلىلم"الأجرةسياراتجيش

التحولنقطةالمعركةهذهفكانت.الأولىالمارنمعركةفى

إحرازفيألمانيافرصةعلىقضتلأنهاالحربفيالاولى

الدباباتمنالأولالفوجالحلفاءواممتخدمسرب.نصر

الفرنسيةفردانإنقاذأيضاالعامهذافىوتم.ام619عام

وإمداداتجنودبمساعدةعليهاالألمانيالجيشاستيلاءمن

.بالشاحناتالقتالجبهةإلىنقلهاتمجديدة

ضخمةكمياتالسياراتصناعةشركاتوأنتجت

الشاحناتآلاففصنعواللحلفاء.العسكريةالمعداتمن

العسكريةوالإمداداتالسفنمنوالكثيروالدبابات

صناعةفيأيضاالسياراتشركاتوأسهمت.الأخرى

الدورساعدوقدوتطويرها.الحربيةالطائراتمحركات

ريخاتو

077

068

568

88

98

98

98

09

09

19

39

959

.السياراتعالمفيمهمة

مركبةبنجاحكوجنوجوزيفنيكولاسالفرنسيشغلم1

عحلات.بتلاثبحارية

احتراقمحركلونوارإيقجوزيفجانالفرنسيطورم1

الححري.الفحمبعازيغذى

تطويرفىبنزوكارلديملرجوتليبالألمانيادنجحام

الحاضر.الوقتفيالمستخدمالموعمنبترولمحركات

كهربائية.سيارةأولفولكماغنوسالإنجليزيصنعام

سيارةأولدوريايوفرانكتشارلزصئالأحوانأم498

.بترولبمحركتدارناجحةأمريكية

رانسموكنجبراديوتشارلزفوردهنريمنكلأنتحام

.بالبترولتدارالتيسياراتهمولتونوألكسندرأولدزإيلي

امتيازببراءةسياراتلصنعإنجلترافيديملىشركةأنشئتأم

ألماني.فرنسىمنشأدات

أستراليةسيارةأولصنعخيولبلاالمسياراتنقابةبدأتم1

"!بيونير!لم.سيارةهيو،بترولبمحركتدار

بالبحار.تداركانتمعروفةيابانيةمميارةأولياماباتوراوصنعام

معيلفرلملمطرازهاإنجلترافىرويسرولزبثسركةألتجتم1

حوست.

تدارسيارةأولالأستراليةفيل-كالدويلشركةصمعتم1

.الوعرةالمناطقفىلاستخدامهاالارلعبالعجلات

سميتركابسيارةأولالسابقالسوفييتىالاتحادألتجام

أء/-ناممط

وأصبحت"لمالخنفساء"طرازفولكسواجنسيارةإنتاجلدأام

امشمرإذ،الإطلاقعلىإنتاجفترةأطولذاتالسيارة

.الثمالينياتأواخرحتىذلك

طرازوهينجاحا،الأكثرالبريطانيةالسيارةإشاحبدأأم

منهابيعوقد.الأماميةبالعجلاتالإدارةذاتلم"ميني

.سيارةملايينخمسةمنأكثر

السياراتصاعةفيالأولالى!اليارايخوناحتللثمانينيات

عامفىسيارةملايينتسعةمنأكترأنتجواإذ.العالمفي

تقريبا.العالميالإنتاجثلثيعادلوهذا،أم819

علىالحربفىالسياراتصناعةبهقامتالذيالمهم

مألوفة.نقلوسيلةبوصفهاالسيارةترسيخ

السيارةعصر

كبيرنحوعلىالسياراتإنتاجازداد.السياراتإنتاج

فتراتمعظمأثناءففى.العشرينالقرنعشرينياتخلال

.وافرةوالوظائفجيدةالعملأحوالكانتالقرنهذا

السياراتشمراءعلىالقادرينعددكان،لذلكونتيجة

لأنالسائقينعددوازداد.مضىوقتأيمنأكبر

تشغيلأأسهلالسياراتجعلتالهندسيةالتحسينات

استخدامتطورفيالمحسنةالطرقأيضاوأسهمت.وقيادة

نقل.وسيلةبوصفهاالسيارة

فيالسياراتإنتاجازديادمنالرغموعلى

كما.المنتجةالشركاتعددانخفضأنهإلا،العشرينيات

زيادةبهدفأرباحهطخفضتالكبيرةالشركاتأن

مواصلةعلىقادرةتعدلمالشركاتهذهولكنمبيعاتها.

كثيرةسياراتإنتاجيمكنهاالتيالشركاتعدافيما،العمل

بسرعة.وبيعها

موتورزلجنرالرئيساأصبحالذي،سلونألفريدحاول

الطرزتغييرطريقعنالمبيعاتيحفزأن،أم239عام

يأانحططالوقفبأنهاعادةالوسيلةهذهوتوصف.سنويا

مابألممرعالطرازعتيقةلتصبحمصممةمنتجاتتصنيع

العالمفىالسياراتمنتجيمعظمزالوما.توقعهيمكن

الوسيلة.هذهيمارسون

موتورز)جنرالضخمةشركاتثلاثالممتحوذت

فىالسياراتمعظمإنتاجعلىتدريجياوكرايسلر(وفورد

هذهأنشأتنفسها،الفترةوفى.المتحدةالولايات

وفىوأستراليابريطانيامنكلفيمصانعأيضاالشركات

مثل،الصغيرةالشركاتعمدتثم.الدولمنغيرهما

إلى،المتحدةالولاياتفيوباكاردبريطانيافيرويمي!رولز

رائعة،مزاياوأنيقةأشكالذاتفاخرةمسيارةإنتاج

الكلاسيكية.بالسياراتتعرفالسياراتهذهفأصبحت

الانتشارواسعاقتصاديكسادبدأ،أم929عاموفي

لسنواتخطرنحوعلىالسياراتمبيعاتبهفتأثرت

،الجديدةالسياراتشراءفيالناساستمر،ذلكومع.عدة

.الثلاثينياتأواخرفيثانيةالمبيعاتفازدادت

صناعةعانت.الثلاثينياتفيالصعبةالأوقات

العطمالاقتصاديالكسادفترةخلالبشدةالسيارات

جميعإنتا!فانخفض.أم929عامأكتوبرفيبدأالذي

،0391عام36%بنسبةالمتحدةالولاياتفيالمركبات

3291عاموانخففالإنتاج.ام319عام%92وبنسبة

مركبة.ا؟003).00نحوإلىليصل%44إضافيةبنسبة
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الحربنهايةمنذللسياراتإنتاجحجمأقلهذاوكان

الزيادةإلىالإنتاجعادوبعدئذ.أم189الأولىالعالمية

عامبحلولسيارة4)008).00نحوإلىليصل

.أم149

العمالصار،الإنتاجوانخفاضالمصانعإغلاقوبسبب

ال!صساد.فترةخلالدورياالعملعنالتعطليعانون

شركةأنإلابخسائر،وكرايسلرفوردشركتافأصيبت

نهايةوفي.الثلاثينياتطوالأرباحاحققتموتورزجنرال

منأكثرعلىالثلاثالشركاتهذهسيطرتالعقد،هذا

،عدةشركاتأفلستإذ،السياراتسوقمن%85

الشاحناتإنتاجإلىالأخرىالشركاتبعضوتحولت

بقائها.أمرفتدبرت

توقف.الحرببعدماوسنواتالثانيةالعالميةالحرب

اندلاعبسببأم!39عامأوروبافيالسياراتإنتاج

سائقووكانام(.-459ا)939الثانيةالعالميةالحرب

بسبببحريةالبنزينشراءعلىقادرينغيرالسيارات

إلىوالألمانيةالبريطانيةالسياراتمصانعوتحولتالترشيد،

فيالأمروكذلك.الحربىوالعتادالعسكريةالمركباتإنتاج

تنتجالسياراتصناعةصارتحيثالمتحدةالولايات

الشاحناتعلىتقتصرتعدلمالتيالحربيةالمعدات

191)4لىالأ"العالميةالحر!أظهرت

:الساحماتالسسارا!أهميةأم(819

لالبقرول.تدارالتىالأحرىوالمركبات

م21591م18591

!11اصر سامالر!صابمدلر

كرايسلى.ممؤسسةحاليا

الدباباتإنتاجأيضاشملتبلالأفرادوناقلاتالعسكرية

المدفعيةومعداتوالسفنالطائراتومحركاتوالطائرات

ئر.لذخاوا

الفترةفيالسياراتصناعةفيكبيرةتغيراتحدثت

بمالثانيةالعالميةالحربونهايةالأولىالعالميةالحرببدايةب!ت

أقدرولكنهبكثير،أقلالمنتجةالشركاتعددأصبحإذ

وتحولتبكثير.أكبرالسياراتمنكمياتإنتاجعلى

برامإلىبالجملةللإنتاجالبسيطالنطاقمنالمنافسة

وتطويرالصوقىالاستطلاعتتضمنواسعةتسويق

والدعاية.والإعلانوالتوزيعالمنتجات

إلىوفاتهمأوالصناعةعمالقةمعظمتقاعدوأدى

واستأنفت.مشتركةبهيئاتالشركاتإدارةنحوالتوجه

منوكان.الحرببعدالمدنيإنتاجهاالسياراتصناعة

،للأريافالضخموالنمو،القدامىالمحاربينعودةجراء

تلبيتهبالإمكانيكنلمالذيالسياراتعلىوالطلب

أمامضخمةبصورةالسوقاتسعتأن،الحربفترةخلاأ!

.السياراتشركات

تحسينإلىالتغيرأتهذهأدت.التصميمفيالتغيرات

إلىالعشرينياتمنالممتدةالفترةفيالسياراتمنالكثير

عامففي.العشرينياتفيلصريعاالتقدموكان.الخمسينيات

.السوقعلىشركاتتلاتسيطرت

وكرايسلى.موتورروحرال!ورد

أ!ترييا!اأم5012
لحث

الضعطداتالإطاراتاستحدمتل

يعطيمماالمحطاديةأوالممحمض

أكز.راحةللقيادة

حلالرئيسيادوراأدتالآليةالمربهات

العنماحنات!لت.الأولىالعالميةالحر!

والإمداداتالجود،أعلاهالمبيمة،العسكرية

آخر.إلىمكادم!

فيالسريعالشاراتصاعةمعدلارتفاع

وحودإلىأدىالعشرينالقرنع!ثرينيات

،الصورةهذهتبين.الطرقعلىأكثرسيارات

!يالسيراحتماقاتأحدأم229عامالملتقطة

.نيويوركمدية

بخراللشركةإنتاجمنال!ثفروليهلميارة

فيمبيعاالاكثرالسيارةأصبح!موتورز،

القرنعشريياتأواخرفيالمتحدةالولايات

ذلكمندالسيارةهدهحافظتوقد.العشرين

،الصورةتوضح.المنزلةهذهعلىالوقت

ام"لم279لعام"!شيفىطراز،أعلاه
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وايىرات،أم819عامديسمبر31قبلصنعتالقديمةفالسيارات.والكلامحيكيةوالعريقةالقديمةلالطرزيحتفظونبالسياراتالمولعون

و2591عاميينالفترةفيفصنعت،الكلاسيكيةالسياراتأما.أم319ديسمبر31وأم919عامينايرابينالفترةديصنعتالعريقة

.أم489

مرسيدس4091

افوكس!ل159

كاديلاكا829

موديلماستتز9291

كوردا379

جاغوارا389

لولامركةلمتحدأد)لىىإنتاح!غهبط.موتوررلجرالرشساسلودألفريدأصبح

"/طرراعرصوقد(.المتحدة)الولايات

م8191عاممذإلتاجرقمعامكلفيحديدةلسيارات

مأ5329أم5039أم239%س!

المحركذاتالمركماتإلتاحانخفص

العظيمللكسادلظرا%36بسحسة

سيارة)الحمفساء(فولكسواجنإلتاجسدأ

تصنعالخسمساءوظلتألماليافيالشعب

العمتري!.القردمنالتماسنياتحلال

ام5939أم5359

لمحقلمحموعةداتمركباتبعرضالدء

كليا.والمكيفةالتلقائيةالحركة

كان،أعلاهالمبين،م3291لعامفوردطراز

المزودةالسياراتمنالأولىالدفعةمنواحدا

منالرعموعلى.الأسطواناتثماليكلأ-بمحرك

مثلفورد،متلهاشركةعانتفقدالجديد،طرأرها

الظروفمن،الأحرىالسياراتشركاتمعظم

الشرين.القرنمنالثلاثينياتفيالصعبة

!فئبز!2!مم!شئآكعيه!*!فى2!ءس*شبمسضيير:؟،!؟"ئنز--كأيخكا-ركاتممك!ريمكيم؟*

سافرتالأمريكيينالمزارعينعائلات

فيجديدةمنازلإلىالمسيارةبوساطة

منالثلاتينياتمنتصفحلالكاليفورنيا

حدثالذيالجفافبعد،العشرينالقرن

.الكبرىالسهولفي

أصبحواالسياراتصناعةعمال

العمالهؤلاءقام.فعالةعماليةمجموعة

عامالمتحدةالولاياتفيلاضراب

الأجورلزيادةللمطالبةوذلكأم،369

للعمل.أفضلوبأحوال
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الطرزمنالسياراتجميعمن%09كان،أم919

المغلقةالوزمنكانمنها%09أنحينعلى،المكشوفة

.ام929عام

محركاتأصبحت،والثلاثينياتالعشرينياتوخلال

التحسيناتوتضمنت.قدرةوأكثرهدوءاأكثرالسيارات

الأربع،بالعجلاتالكبحالفترةهذهخلالالأخرى

محكمةالأماميةاوالمصابي!،الجفافالسريعوالطلاء

أجهزةوأ!دفاياتواأصلكسرالمضادوالزجاج،الإضاءة

منفص!،بشك!اصعجلاتاوتعلية!التركيبجاهزةالراديو

الضغط.ا!مخفضةالمطاطىال!ضرذأتوالإطارات

مفتاحيوالشكلالأداءأصبح،الخمسينياتوخلال

السياراتفىكثيرةتغييراتوأدخلت.الجيدةالمبيعات

وأقلأطولتكونبحيثتصنعفصارت.الشعبيةالعائلية

الولاياتفىعليهكانتمماقدرةوأكبروأوسعضجيجا

الأمري!صية،أصشركاتاإنتاجفيهايسودالتيوالدولالمتحدة

بعفرفيمماثلةاتجاهاتاتباعتمأوروبا،وفي.أمشراليامثل

الاوروبيةالسياراتأنإلا.الثمنالمرتفعةالعائليةالسيارات

وأضية!.أقصرصارتثمناالأرخص

انتشر،الخمسيمياتطوالوالأربعيمياتاأواخروخلال

والنوافذالرلإلمنحنيةحواجبوأسئاستخدامنطاقعلى

التلقائيةالحركةنقلمجموعاتوتوافرت.العريضةالخلفية

المحركقدرةوامشخدمتالسعر.المنخفضةالسياراتفى

صساعةإلىالشاراتمصسوتحول

الحر!حلالالسسكرلمجةالمعدات

اضا!ة.االعالمية

م48591الأرسعيحياتسداية5

الإطا ا!وواللاا!ت
ا!سدامح!كااجكولىعلا!هاصع

داحلية.لطالةحلالسالهواءس

اصشخدامأدىكما،أضوجيهاومجموعاتالمكابحأضشغيل

وطورت.راحةأكثرمقاعدصنعإلىالرغويالمطاط

الزجاجتلوينوتمالتنجيد،موادفتقوتجديدةأقمشة

الوهج.حدةلتخفيف

مليون037نحوتجوبالحاضر.الوقتفيالسيارة

هذهمعظمأنوالواقي.وطرقاتهالعالمشوارعركابسيارة

أوروباودولوكنداواليابانالمتحدةأ!لاياتافىاسسياراتا

السيارةالمناطقهذهفيكثيرونأناسيعدحيث،الغربية

وأوروباواسياإفريقيادولمعظمفىأماضر!رئا.شيئا

الناسمنالعظمىالأغلبيةفإن،الجنوبيةوأمري!صااكشرقية

ترفا.السيارةتعدمازالت

24نحوالعالممستوىعلىالسياراتوتنئصماعة

الاستخدامأنوالواقعسنويا.وشاحنةوحافلةسيارةمليون

.الخطرةالمشكلاتمنعددنشوءإلىأدىللسيارةالواسع

تقريباالسياراتجميعمحركاتيزودالذيأ!قودفا

الدولمعظمولكن.الخامالزيتأوالنفطمنينةتبالطاقة

مناحتياجاتهايكفىحدإلىكبيرانفطامخزوناتمتلكلا

تلوثخطرةأدخنةأيضاتبعثالسياراتأنكما.أ!اقةا

فىالمرورحوادثتتسبب،ذلكإلىوبالإضافةالجو.

سنويا.واللإصاباتالوفياتمنالالافحدوث

فيالنفطفيخطيرانقصئاالعالمواجه.النفطنقص

كثيرةدولأإنإذ،العشرينالقرنمنالسبعينياتمنتصف

وأوسقموريس!تاشرمتاول

شركةاخشكلاالريطاليتاد

اضيطالية.السيارات

الحمسيميات!ترة5أم5115

علىأمشرالياديالسياراتصساعةتطورت

الاقتصاديالاردهار!ترةحلالمهملحو

العشري!.القرلىمرالحسميحيات2أتا

-!كاآ

السياراتصالعوأنتح.الدبابات

التانيةالعالميةالحر!حلالالدبابات

أم(.459-)9391

*،ث؟*-فئ

7-:+ة

6"-3-!*

-يمصخ!؟

لإ،أا!أ+،!%ط-يم-

ير-! خ"!-

أئم-ءبي!--

الحديدالمظهرديهاتدى،الأمري!جةستودبيكر

أصبحتإذ،الثاليةالعالميةالحر!!ايةلعدللسيارات

طرار!تلانحفاضا،أكترووأعرض،أطولاسسياراتا

.أعلاهالممينأم479عام

الطرقإنمتاءراد،الدولمنيخيرفي

ألشئحيث،احسياراتاأعدادارتفاعلمواكبة

.السياراتطرقمنالكتير
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مع!هموفيالى،ضإ.السياراتالناسمنالآلافيقتنى.القبادةديممكنأداءأروعالأولالمقامفىلتوفرالرياضيةالسياراتتصمم.الرياضيةالسيارات

الرياضية.السياراتلمنافساتحصيصاأنشئتمساراتعلىسباقاتساجراءبهاالمولعيربعضيقومكما.العاديللسفرممياراتهميستحدمون،الوقت

3؟ص،كاكاا-كابرء!وو

بريطانيا-إسجيإكسجاغوار

إيطاليا-تشارولمافراري

نيالماأ-4لر!829بورلق

م!9591

دات""ميميالعريطاليةالسيارةعرضت

الاماميةبالعحلةوالإدارةالصغيرالصالود

اشتوت.ماوسرعاد

بدأ)الحن!ء(فولكسواجنالألمانيةالسيارة

بأعدادبيعهاتموقد.أم38!عامإنتاجها

م!الحمسيشياتالعالمبلادكلفيكبيرة

العشرين.القرلىمنالثمالينياتحتى

إيطاليا-ديابلولامبورجيني

بانلياا-إكسزد053ننيسا

المتحدةالولايات-كورفيت

"موستانغ"سيارةالأمريكية!وردعرضت

ر!اضيا.طراراتمتلىوالتيالمضعوطة

م64591

ص-----

تهئي!شحجبن

عامإشاجهالدأالتيموستانغفوردسيارة

المفضلةالسيارةأصمحتمامرعانأم،469

ورياصياأصغرالطرارهداكادفقدالمحتشرين.لدى

.الأحرىالصغيرةالسياراتمعظمم!أكثر
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الولاياتتصتوردفمثلا،.النفطاستيرادعلىتعتمد

تستخدمها،التىالنفطكمياتخمسىمنأكثرالمتحدة

توقفت،ام739عامففي.العربيةالدولمنوأغلبها

المتحدةالولاياتإمدادعنللنفطالمنتجةالعربيةالدول

دعمهاعلىاحتجاجاوذلكأشهر،خمسةلمدةبالنفط

.أم739عامالإسرائيليةالعربيةالحربخلاللإسرائيل

أسعارأرتفاعإلىالموقفذلكعننشأالذيالنقصوأدى

فىأسسياراتام!طويلةصفوفوقوفوإلىالبترول

النفطبيعالعربيةالدولاستأنفتوعندماالوقود.محطات

كبير،نحوعلىأسعارهازادت،المتحدةالولاياتإلى

فيالأخرىالدولعلىاعتماده!اأنالأمريكيونوأدرك

انظر:الأمد.طويلةمشكلةنقصانهجعلبالنفطالتزود

النفط.

لإيجادبحوثاللسياراتالصانعةالشركاتأجرت

الذيالداخلىالاحتراقمحركمنأكبركفايةذيمحرك

فقاموا.السياراتمعظمافىالمستخدمبالبتروليعمل

ال!ربائيةوالمحركاتالديزلمحركاتعلىبتجارب

الشحنةذاتوالمحركاتالغازيةوالعنفات)التوربينات(

وفان!س!!.ستيرلنجومحركاتالطاقية

إلىيحتاجأسدياالوقودبزيتيدارالديزلمحرك

الشركاتبعضأنتجتوقد.البترولمنأقلتكرير

مشواتطوالديزلبمحركمجهزةممياراتالأوروبية

محركاتالأمريكيةالسياراتصناعةوأدخلت.عديدة

ويؤدي.أم789عامالمنتجةالطرزبعضفيديزل

إلاالوقود،فيممتازتوفيرإلىالديزلمحركاتاستخدام

كماببطء.شسارعنسبىضجيجلهاالمحركاتهذهأن

انظر:.متنوعةوملوثاتوالرائحةالدخانتنتجأنها

.الديزلمحرك

يمكن.بالطاقةالبطارياتتغذيهالكهربائيالمحرك

والرصاصالحمضببطارياتالمجهزة،اممهربائيةاللسيارة

نأقبلتقريباكم79قدرهاقصوىمسافةتقطعأنالعادية

علىالمنتجونويعمل.البطارياتشحنإعادةإلىتحتاج

بينأكبرمسافاتقطعمنتمكنمحسنةبطارياتابتكار

الكهربائية.السيارةانظر:.الشحنإعادةوالتشغيلفترتى

بأيتزويدهيمكن)العنفة(الخازيالتوربلنمحرك

جيداستهلاكمعدليوفرلاولكنه،للاحتراققابلسائل

التوربينمحركإنتاجأنإلىبالإضافةوذلك.للوقود

منكبيرةكمياتويبعث،مرتمإلتكاليفالغازي

التوربين.أنظر:.النتروجينبأكاسيدالمسماةالملوثات

مثلوقودبأنواعيدارأنيمكنستلرلنجمحرك

كفايةأكثروهو.البترولمنبدلآالكحولأوالكيروس!ت

منالأخرىالأنواعمعظممنالجولملوثاتإنتاجاوأقل

العالميا!ستوىع!المصا!ص!ساعدمطبوعةلادررال!الأمريكياالمحاميستر

المقتصدةالسياراتشعميةارديادع!قادتوالتى"مرعةأيةعلىسلامة"لا

للوقود..حديدةسلامةتتعليطوصعإلى

أم5749ا!شري!االقردمىالسمعيميات5أم68!5أم65!5

3!وللتمتمكلاوبيحوستروي!دمح!أدحةلتقليلالمستحدمةالأحهرةا

ستروين.بيجومحموعةقياسيةمعداتأصسحتالعوادم

الأمري!صية.سالسيارات

الأمامةالمقاعدفىالأمانأحزمة

ى!أساسيةتجهيراتأصبحت

منالستينياتأواحرمدالسيارات

سعدليماو!ارتالعشري!،القرن

.الدولبعصنىإلرامية

سوقفيمهمانصيبالالتاليابانيةالسيارة

ا!ثري!،االقرلىم!احسعيمياتاحلالالسيارات

الياباليةالسياراتم!الآلا!شمحنتوقد

لتوزيعها.

تعبئةانتظارفيالوقودمحطاتفىالسائقون

فىالعالمىالنفطدقصدتيجةوذلك،البترول

الصورةتبينالعشري!.القردمنالسبعينيات

الدورإليهمليصلينتظرونالذينالسائق!تأعلاه

المضحة.عد



ما199كلاسيككابريسشيفروليه

ومرتفعمعقدلمستيرلنجمحركإنتاجأنإلا.المحركات

ستيرلنج.محركانظر:.التكاليف

نسبةذيوقوديداربخليطالطباقيةالشحنةذوالمحرك

الخليطهذامثلإضافةوينتجالوقود.إلىالهواءمنعالية

.الملوثاتإصدارفيأنخفاضاوبالتاليللوقود،جيدااحتراقا

وماالتكاليفمرتفعةالطباقيةالشحنةذاتالمحركاتولكن

.بالتلوثتحكمتجهيزاتإلىتحتاجزالت

منأصغرمحركهوالدوارالمحركأوفانكلمحرك

محركاتولكن.القدرةفييماثلهالذيالتردديالمحرك

دونللوقودجيداستهلاكمعدلتحقيقيمكنهالافانكل

الولاياتالأولىللمرةاليالادتجاورت

فىالعاللىالراثدبوصفهاالمتحدة

أحسيارات.اصناعة

934لسيارةا

م1991كامريتويوتا

المسماةالملوثاتمنمفرطةكمياتإصدار

.كربوناتبالهيدرو

الأولالمقاموفي،الاليةالمركباتتعد.الهواءتلوث

فيالجولتلوثالرئيسيةالمصادرمنواحدة،السيارة

ضخمةكمياتالجوفىسنوياالسياراتتطلق.العالم

وأكاسيدوالهيدروكربوناتالكربونأكسيدأولمن

شركاتوتضيفالوقود.احتراقمنالناتجةالنتروجين

رابعتسمىكيميائيةمادة،الأحيانأغلبفي،النفط

هذهمثلأنوالواقع.البترولإلىالرصاصإيثيل

الجوتلوثالمرصصالبترولتستخدمالتيالمحركات

وطسيةسيارةلمالتاحماليزيالدأت

حا.ساروتود

أم5859التما!ياتدزة085!أمهـ

مصانعالياسا!ةالسياراتمصسعوسى

وبريطانياالمتحدةالولايات!يتجميع

الصغيرةالشاحناتطرازمنالمركبات

.الثمانينياتخلالشعبيارواجالاقتاللقفلة

عامإنتاجهافيكرايسلرشركةبدأت

فيالشركةمميعاتذلكعززوقد.أم849

.المتحدةالولايات

الدولفياليابانيةالسياراتمصانع

سياراتلتحميعالمصنعهذامتل،الأخرى

،المتحدةبالولاياتتميسيفينيسان

القرنسالثمالينياتفيمرةلأولظهرت

العحتمرين.

م865!1

مصنعالياساقركة-ليسادافتتحت

بانجلمرالسدرلالدفيسيارات

طرارمثل،الديناميةالهوائيةتصاميم

أحدأبرزتمازدا،أليابانيةللشركةمياتا?

أناقةوالأكترالجديدةالرياضيةالمظاهر

القرنمنالتسعينياتأوائلفيللسيارات

الشرين.
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النفطشركاتقامتوقد.السامةالرصاصبمركبات

هذهلتفاديمرصصغيربترولبإنتاجالثمانينياتمنذ

المشكلة.

أقصتالتيالأولىالدولةالمتحدةالولاياتوكانت

.السياراتعنالنابخالتلوثلخفضسلفامعدةقوانين

الانبعاثمواصفاتتنفيذبمراقبةالبيئةحمايةوكالةوتقوم

الجديدةللسياراتالمسموحالتلوثكميةمنتحدالتي

منتجوشمرع،أم689عامطرزمنفابتداءبفعخها.

الملوثاتكميةفيالتحكمنظمتحسينفيالسيارات

قانودتعديلاتوفرضت.الجديدةالسياراتمنالصادرة

كمياتفىحاداخفضاأم079لعامالنطفالهواء

منالصادرةالكربونأكسيدوأولالهيدروكربونات

.أمء79عاممنذالمنتجةالسيارات

منتجوبدأ،الجديدةبالمعاسرالتقيدلتعزيزوتحقيقا

فيالحفازةبالمحولاتمسماةتجهيزاتبتركيبالسيارات

المحولاتوتخفض.الجديدةالسياراتفيالعادمجهاز

والهيدروكربوناتالكربونأكسيدأولكمياتالحفازة

انظر:والماء.ال!صبونأكسيدثانىإلىبتحويلهاالصادرة

الحفاز.المحول

المفاعلاتبالتلوثأطتحكمالأحرىالطرائقوتتضمن

فىجديدبهواءالساخنالعادمالغازتمزجالتىالحرارية

العمليةهذهوتحرق.العادمأنبوبلجانبمركبةحجيرة

الكربونأكسيدأولوتخفضالعادمغازاتمعظم

.لهيدروكربوناتوا

أكسيدوأولضئالهيدروكربوناتخفضتموقد

منالفترةفي%69بنسبةالمتحدةالولاياتفىالكربون

أكاسيدانخفضتكما.ام849إلى6791

في%76بنسبةالسياراتعوادممنالصادرةالنيتروجين

ذاتها.الفترة

علىيجبأنهالنقلحبراءمنكثيريعتقد،ومدلك

إضافةالهواءتلوثم!للحدإجراءاتتتخذأنالمدنبعض

الإجراءاتهذهمثلوتتضمن.الضيخكمياتتحديدإلى

وسائطوتحسينالمناطقبعضفيالسياراتمرورحظر

انظر:.السياراتمنأقلعدداستخداميتملكىالعامالنقل

الهواء.تلوث

والحكوماتالسياراتمنتجوينفقالمرور.حوادث

مخاطرلخفضوسائلعنالبحثفيسنوياضخمةمبالغ

الطرقاتعلىالمرورلأمنالوطنيةالإدارةوتضع.القيادة

ولكي.المتحدةالولاياتفيالجديدةللسياراتأمانمعايير

عليهميجب،الفيدرأليةالمعاييرهذهالسياراتمنتجويحقق

والنوافذ،الأمانأحزمةمثلأمانبوسائلالسياراتتجهيز

قابلةمدخنةالأخرىالتجهيزاتوتتضمنللكسر.المضادة

امتصاصعلىمحسنةقدرةذاتومصادمات،اططي

.التصادمتأثيرات

تجهيزاتالسياراتفيفتركب،الأخرىالدولفىأما

تمفمثلا،.صارمةأمانأنظمةفيهاتسودولكنأقل،أمان

وركابالسائقينإلزام،أم839عاممنذبريطانيا،في

.الأمانحزامربطالأماميالمقعد

والإصاباتالوفياتعددانخفض،لذلكونتيجة

السياراتمنتجوقام.السياراتحوادثعناضاجمةا

إلىتحتاجلاالتيالكامنةالأمانأجهزةعلىبتجارب

هذهوتتألف.الوقايةلتوفيراشكابقبلمنتشغيل

الأكياسأوتلقائيا،تربطالتيالأمانأحزمةمننظمةالأ

تلقائئاالهوائيةالأكياسوتنتفخ.معاكليهماأو،الهوائية

ولوحةالركاببينوسادةوتوفرتصادمحدوثعند

.القيادة

منكثيركان.المستهلكاتجاهاتفيالتغيرات

،السبعينياتقبل،المتحدةالولاياتفىالسياراتمشتري

،الأخرىالدولفيأما.والمترفةال!صبيرةالسياراتيفضلون

هناككانتولكن،عامبوجهأصغرالسياراتكانتفقد

السياراتمبيعاتوبدأتالأكبر.للسياراتأفضلية

عائلاتلأنالستينياتأواسطفىالازديادفىالصعيرة

إضافية.كسياراتتشتريهاصارتكثيرة

العربيةالحربإبانالنفطتصديرعلىالحظرسببوقد

العشرين،القرنمنالسبعينياتأواسطفى،الإسرائيلية

ونتيجة.لهالمستهلكةالدولفيالبترولفىخطيرانقصا

شراءإلىكثيرةعائلاتتحولت،البترولسعرازدياد

استهلاكفىتوفرالتيالوزنوالخفيفةالصغيرةالسيارات

.الكبيرةالسياراتمنأكثرالوقود

إلىالكبيرةالسياراتمنالمستهلكاتجاهتحولوأسهم

منتجوواجههاالتيالماليةالصعوباتفيمنهاالصغيرة

السياراتمنتجووأصبح.الثمانينياتفيعموماالسيارات

.الفترةتلكخلالالمنافسةعلىجداقادريناليابانيون

علىالسيطرةموقعإلىاليابانيةالسياراتوارتفعت

العالمية.ال!سواق

أوائلفيبحدةالجديدةالسياراتثمنارتفع

بسياراتهمالناساحتفاظإلىأدىالذيالأمر،الثمانينيات

إلا.جديدةسيارةشراءعلىالإقدامقبلأطولمدةالقديمة

الدولفيالاستعمالرهنالموضوعةالسياراتعددأن

فىالزيادةمعدلمنأسرعبمعدلالنموفياستمرالصناعية

.السكانعدد

الأرجح،علىالغد،سياراتمشكونالغد.سيارات

ستظلكما.أقلوتلويثالكفاءةمتزايدوقودذات

معظمتزود،الأرجحعلى،الداخليالاحتراقمحركات
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أمرمستعملةسيارةاختيار

جمئأنحاءفيشائع

صماعيةدولفيو.العالم

يعتبرونالناسفإنكثيرة

الأشياءمنالسيارة

الضرورية.

إلىيؤديقدالتلوثبشأنالقلقولكن.بالطاقةالسيارات

منالرغمعلىالكهربائيةالمركباتاستخدامفيزيادة

علىاستخدامها،وسيكون.المحدودتينوسرعتهامجالها

الأخرىالتجاريةوالمركباتالتوزيعشاحناتفي،الأرجح

.الكبرىالمدنفى

بمهامبالحاسوبالمبرمجةالتحكمنظموستقوم

أجهزةفستتكيفالغد.سياراتفىباطرادمتزايدة

تشغيلبمجردالطريقسطحلتغيراتتبعاالمبرمجةالتعليق

بعضمنجزءاالحواسيبستكونكما.بسيطمفتاح

توجيهفيهايمكنالتيالأربعبالعجلاتالتوجيهأجهزة

الأمر،الأماميةالعجلاتإلىبالإضافةالخلفيةالعجلات

مماأكثرأسه!نحوعلىالسيارةقيادةإلىسيؤديالذي

وستقوم.فقطالأماميةبالعجلاتالتوجيهحالةفي

الغد،سياراتابتكارفىأيضامتزايدبدورالحواسيب

وانتهاءالهندسيةالأعمالإلىالتصميممنبدءا

السياراتشراءعملياتسمتكونكما.بالتجميع

فأكثر.أكثربالحاسوبمبرمجةوصيانتها

موجهةطرقاتبعيدعهدمنذالناستصوروقد

إلىالمركبةتوجيهنظامالسائقيحولوسوف.إلكترونيا

الطريقفيوالتحكمالإلكترونيةالأجهزةفيهتكوننظام

بحركةالنظامهذاوسيسمح.ببعضبعضهمامتصلين

مو.الازدحاممنسيخففأنه،كماكثافةأشدمرور

فقطيقومسوفتطبيقهالمحتملالأوليالنظامفإنذلك،

حركةوأنماطالطريقأحوالعنالسائقإلىالمعلوماتبنقل

أمامه.السائدةالمرور

الدراسةمعينات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لتراجما

دودجالأخوان

إيلىرانسمأو!در،

وليفرأنز،إيفا

فنسنت،بندكس

كارلينز،

نمارديفيلأ.د،بويك

يايدور

جوتليبديملر،

لأخوادا،نلىستا

بيكرستود

هنري،فورد

الثافيهنريفورد،

السياراتصناعة

جونهنريقيصر،

فرانكلينتشارلز،كترنج

بيرسيوالتركرايسلر،

وليمتشارلز،شلا

لوودإ،ينزها

شركةموتور-ر،جنرال

ج!فولكسوا

لإشعالا

ال!طار

الم!هارية

الترس

المرمو!شات

الالتوائىالقضيبتعليتى

التوربين

الحذافة

الوقودحقن

التاكسي

فلةالحا

ومعداتهاالسيارةء

الصوتحافض

الراديتر

الآليالضابط

الكاربريتر

الصدماتماص

البمزينمحرك

الديزلمحرك

الدوارالمحرك

المحمل

الآليةالمركباتأنواع

البحاريةالدراجة

الإسعافسيارة

الكصبائيةالسيارة

الحفازالمحول

التشغيلمفتاح

السرعةمقياس

المكبح

الحثملف

ئىبالكصالمولدا

الحركةناقل

الشاحنة

الاستجماممركبة
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صلةذاتأخرىمقالات

البحاريالمحركالتجميعحطبالحملةالإنتاح

أضحمدامقا:ماصسارا!اسماقإيطاليا

الموتيلعل!،السوائللبترولا

ميتشيحانمموذح،السيارةالانسيابىالتصميم

والمواصلاتالنقلالطريقالهواءتلوث

الحصانيةالقدرةالمرورحركة

الموفوعصرعنا

السياراتأهمية-أ

الأمانمشكلات-حالاجتماعيالتأثير-أ

البيئىتيرالتأ-دالاقتصاديالتأثير-ب

السيارةتعملكيف-2

الحاملةالمجموعة-دالقدرةحموعة-أ

أممهرلائىاالمظامهـ-أغدرةالقلرتلب

أساحةائ!وساأظمة-والإدارةرتلأو

التحكمأنظهمةح

-إنشاءالسيارات3

التصسيعهندسة-دالسوقاستطهلاع-أ

الموادءشراهـ-لفكرةاتطهويرب

التصسيعوالإشاجهمدسة-ج

ال!ياراتصناعة-4

الرئيسيةالمشحةوالتركاتالدول

الاقتصاديةالأهمية-ب

الآمنةالقادة-5

أسقائيةااغيادةاحالقيادةتعلم-أ

اغيادةامسؤوليات-ب

-7

السيارةتاريخ

السيارةعصر

أسئلة

البحاريةالسيارةمحلالأمر،آحردي،البترولسيارةحلتلمادا

ل!ردائية؟وا

الوقائية؟القيادةما

موقعإلىللسياراتالمشجةاليابانيةالتهمركاتوصلتلماذا

العالمية؟السوقعلىالسيطرة

؟الناسحياةأسلوبالسيارةغيرتكيى

؟الفكرةهدهمبتدعهوومنانحطط؟الوقفتعبيريعمىمادا

التفاضلية؟والوحدةالحفازالمحولم!ك!عم!ما

؟السيارةسائقفيالكحولشر!يؤتركي!

إنشاءفيالحواسيبفيهاتستحدمأديمكناتراطرقاما

؟راتلسياا

؟السياراتصماعةلشوءبهتميزاسديااضطوراما

التاكسي.انظر:.الأجرةسيارة

وأالمرضىلنقلمصممةمركبةالإسعا!سيارة

بشكلالإسعافسياراتمعظمتصميمتموقد.المصابين

رسمويتم.محركاتذاتمركباتشكلعلىخاص

تستخدمكما،الإسعافمحيارةعلىخاصةمميزةعلامات

والمشاةالسائقينلتنذراللامعةوالأضواءالإنذارصفارات

والطائراتالعاديةالطائراتاستخدامويمكنبقدومها.

هذهتمستطجعحيث،الإسعافعملياتفىالمروحية

*ء!"

أيضاالإلمعافراتيىوتقدماليمديئ(.على)الصورة،مدربطبيبطاقمومحضة،اطهوارئالحالاتطبيةبمعداتمحهزةالإسعافسيارات

اليسار(.على)الصورة،إسعافكطائرةالمروحيةالطائرةاستحدامويمكن.المستشفىإلىيصلواأنقم!!للمرضىالطوارئحالاتفيطميةعماية
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الطائرةوتستطع،بسرعةبعيدةأماكنإلىالسفرالطائرات

يوجدولاالطرقتصلهالاأماكنإلىالوصولالمروحية

.هبوطمطاراتفيها

الخيولتحرهاعرباتالإسعافسياراتأولىكانت

الأسباناستخدموقد.الحربوقتفيالجرحىوتحمل

وخلال.أم487عامملقاحصارخلالالعرباتهذهمثل

استخدمتام(459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

منالجرحىالجنودلنقلالمروحيةالطائراتأولأالجيوش

المعركة.ميادين

إلىفقطالمرضىتنقلالإسعافممياراتبقيت

وكانت.العشرينالقرنمنالسبعينياتحتىالمستشفى

جانبإلىمعالجةبأيتسمحلاجداصغيرةالعربات

قليلة.طبيةلمعدأتحملها

كبيرعددتصنيعتمالعشرينالقرنمنالسبعينياتوفى

قيدلتكونتجهيزاوالأفضلالأكبرالإسعافسياراتمن

المرضىلمعالجةالفراغمنمتسعفيهاوليكون،الاستعمال

هذهوتضم.الطارئةالحالاتمنلكثيرالمعداتونقل

الإنعاشوأجهزةالأكسجينوأقنعةالضماداتالمعدات

منالعديدتزويدتموقد.والأدويةوالجبائر،التنفسوأجهزة

الذينالمهرةالعمالمنبطاقمهذهالإسعافسيارات

منمختلفةأنواعتقديمويستطيعونأطباءأشباهيعتبرون

الطارئة.المعالجة

إرسالجهازعلىالإسعافسياراتمعظمتحتوي

بالمستشفىالاتصالمنالطاقميمكنلاسلكيواستقبال

كالنبضالمريضعنالخاصةالمعلوماتبعضلنقلالمستقبل

تقريرالطيبيستطيمثمو!ن،التنفسوحالةالدموضغط

وسائلالإسعافسياراتبعضوتحتوي.المناسبالعلاج

عندالقلبفعاليةمثلالمستشفىإلىالطبيةالمعلوماتلإرسال

البعد.قياسانظر:البعد.قياستدعىبعمليةوذلكالمريف،

)مباقالسياراتسباقانظر:.الرياضةسيارة

)صورة(.السيارة(،الرياضيةالسيارات

الكهربائيةبالقدرةتدارسيارةالكهريائيةالسدارة

الطاقةتحولشحنها.إعادةيمكنبطاريةمنالمأخوذة

بوساطةميكانيكيةقدرةإلىالبطاريةفيالختزنةالكهربائية

كهربائية.محركات

الكهربائيةالحسياراتبهاتفوقمزاياأربعوهناك

وهي:،الداخلىالاحتراقبآلاتتدارالتيالسيارات

استخدامهافإنوبالتالي،ملوثةعوادممخنها6ينتجلا-أ

الهواء.تلوثتقليلإلىسيؤديواسيعنطاقعلى

لاوبالتالي،البطارياتالسياراتهذهتستخدم2-

السيارةمؤيدويقولشحنها.إعادةيمكنببطاريةتداركهربائيةسيارة

وتوفيرالهواء،تلوثخفضإلى!ميؤديانتشارهاإنالكهربائية

.البترول

وأكهربائيامحركاتديربطارياتمنتأتيالكهربائيةالسياوةقدرة

شحنإعادةقبلفقطكما06هسمافةتسادرأنتستطئالسيارةأكثر.

لطاريتها.

هادئة3-.الأياممعندرتهاتتزايدبتروليةموادتستهلك

المناطقفيالضوضاءتقليلفيتسهموبالتالى،الصوت

يكونعندمابطارياتهاشحنإعادةيمكن-4،لأالمزدحمة

غيرالتوقفتجنبيمكنوبالتاليبالعملأوبالمنزلمالكها

الخدمة.محطاتفيبالوقودللتزودالمريح
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لاأنهاهوالكهربائيةالسياراتفيالرئيسيالعيب

بدونتقريباكمأ06علىتزيدلمسافاتتستلإإلسفر

ذاتالسياراتلبعضيم!شبينمابطارياتها،شمحنإعادة

كم008تبلغقدمسافةتسافرأنالداخلىالاحتراقآلات

أنهوالثانيالعيببالوقود.التزودلإعادةتحتاجأنقبل

للغايةمكلفالسياراتمنالنوعبهذاالخاصةالبطاريات

المركبة.عمرخلالمراتثلاثأومرتينتغييرهمنولابد

قدراإلاتخزنلاالبطهارياتهذهفإن،ذلكإلىوبالإضافة

المتاحبالمكانالمحددلحجمهانظرا،الطاقةمنمحدودا

أعسيارةاهذهفيأضسارعامعدأ!فإنلهذاونتيجة.بالسيارة

السياراتمنبقريماتهابالمقارنةالمتوسطمنأقليكون

أك!ا..السياراتهذهأغلبسرعةتتعدىولا.التقليدية

الساعة.في

نأهيالكهربائيةأصسياراتباالمتعلقةالأخرىوالمشكلة

فيعموماتولدالبطارياتلشحناللازمةالكهربائيةالقدرة

بالكهرباء.والقرىالمدنتغذيالتيالقوىمحطاتنفس

حاجة!ناكتصئ،السياراتهذهاستخدامانتشرمافإذا

ذلكيتسببوسوف،المحطاتهذهإنشاءفيللتوسعماسة

بها.المحيطةالمناطة!فىالبيئىالتلوثزيادةفي

السيارةتدار.الكهربائيةالسيارةتعملكيف

فىالمحركاتوتقرنأكثر.أوكهربائيبمحركالكهربائية

الحاجةتنتفيوبذلك،مباشرةبالعجلاتالحالاتأغلب

إلكترونيمامضبطاالسائقويستخدم.للحركةناقلإلى

المحركإلىالبطارياتمنالطاقةانسيابمعدلفيللتحكما

علىالحدسةال!ربائيةالسياراتوتحتوي.ألمحركاتأو

أجزائهاعددفإنهذاورغم،معقدةإلكترونيةأجزاء

التقليدية.السياراتأجزاءمنأقلالميكانيكية

أوروبافيكهربائيةسيارةأولظهرت.تاريخيةنبذة

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتخلال

.المتحدةالولاياتفيالناسإعجابنالتماوسرعان

الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفيالأمريكيونوقاد

الاحتراتسياراتمنقادوهممااكثركهربائيةسيارات

الميلاديالعشرينالقرنبدايةيمولكن.الداخلي

وذات،قوةأكثرالداخليالاحتراقسياراتأصبحت

بالوقود،التزودلإعادةحاجتهاقل!كما.أفضلأداء

فاختفت،الكهربائيةالسياراتمنتكلفةأقلوأصبح!

القرنمنالعشرينياتبنهايةتماماالكهربائيةالسيارات

.الميلاديالعشرين

منالستينياتخلالالبيئيالتلوثمنالقلقتزايد

التناقصمنالناسقلقكما.الميلاديالعشرينالقرن

إلىالسببانهذانوأدى.النفطيةالإمداداتفيالمستمر

منالسبعينياتفيفبدأ،الكهربائيةبالسياراتالاهتمام

السياراتمنمحدودعددإنتاجالعشرينالقرن

المرتفعلسعرهانظراقليلةمبيعاتهاوظلت.الكهربائية

القدرةعدمأسهمفقد،الضعيفوأدائهاالمحدودومداها

فيالوزنوخفيفةوقوية،مكلفةغيربطاريةإنتاجعلى

.السيارةهذهنجاحعلىقيودوضع

القرنمنوالثمانينياتالسبعينياتفيأ!ناعاالحشطاع

الكهربائيةالسياراتمناختبارينوعتطويرالعشرين

السيارةمكوناتكلالعسياراتفلهذه.بالهجينعرف

يمكنداخلياحتراقآلةإلىبالإضافةالكهربائية

المركبةتسييرفيأو،الب!ارياتشمحنإعادةفياستخدامها

العشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرفىوظهر.أطززمأعند

التقنيةالناحيةمنتطوراالكهربائيةالسياراتأكثرالميلادي

موتورز.جنرالمؤسسةطورتهاالتيسنريسرالسيارةوهي

فيالشمسيةالطاقةتستخدمالاختباريةالسيارةهذهوفي

البطارية.شحنإعادة

منمصغرةنسخةالسيارةنموذج.لمودج،اوورة

السياراتنماذجبصنعالناسمنكثيرويستمتع.سيارة

أنواعاالهواةبعضويجمع.هوايةذلكويعدونوجمعها

نو.آشما،العساراتنماذومختلفةة!-
حريجمع.--!منصير

وأفقطمعينةزمنيةفترةإلىتنتمىأضياالسيارات

اسمياراتأو،الحسباقلممياراتنماذجفييتخصصون

التاريخية.القيمةذاتالسياراتأو،العتيقة

السياراتوهي،الفريدةالنماذجبعضوهناك

وأالمعدنأوالخشبمثلموادمنيدوياالمصنوعة

السياراتنماذجأنواعأكثرولكن.الصلصعالأوالبلاستيك

أوائلظهرتوقد.المصنعفيالمنتجالنموذجهوانتشارا

بنموذجعادةتعرفالتي،الصنعجاهزةالسياراتنماذج

جالية.أوحد!تةأوتاريحيةمميارةمننسحةيكودقدالسيارةنموذج

الألمانيةالمميارةم!طرازوهو04،5سر-مرمحيدسلسيارةنمودحوهدا

.الميلاديالشري!القردم!الثلاتيياتحلالمششرةكالتالتي
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ع4كأبر!-؟!ءص!؟كاين/!؟لأ!كفبمغحه!لمغكووقيزل!؟"؟!لأزرء!كا!ئجحهبنشئنبر؟!!ئز؟كاكائنزرخص!،!ج!؟7يئمبري4!*ج!حشيهيركالأ!؟3،-ى!عشء3شل!!ص؟خج7

تييه!ك!/!جهتهلإ؟-نح!لح7غ!ء!3؟سقي!كأ!-7كايئ!!7-!يرسور؟فيعخخ!لمء؟*بمترصىي،ببر؟+!ءص"ى7!لم،؟ء-زو؟*7لأص-لأءش7لأ،!!ء\لا*!قيفيء3لا

وفي(.اليمنى)الصورةالسيارةعلىمثبتةطويلةرفيعةهوائياتإلىإشاراتإرسالطريقصتحملبالراديوفيهاالتحكمالتيالسياراتنماذج

فييمسكونهاإرسالأجوةمنبإرسالهايقومونراديويةلإشاراتسياراتهملتوجيهالسياراتمشغلويستعد(اليسرى)الصورةالطريقسباقلداية

أيديهم.

التاسعالقرنأواخرفيبالقصديرالمطليةالمعدنيةالصفائح

آلية.محركاتلبعضهاوكان،الميلاديعشر

(ام19-8أ19)4الأولىالعالميةالحربوبعد

فيالمصبوبالمعدنمنالمصنوعةالمصغرةالنماذجانتشرت

توتسيمثلطرزاالناجحةالنماذجبعضوتتضمن.قوالب

الألمانية،وماركلين،الفرنسيةوسوليدو،الأمريكيةتوي

أبعادذاتنماذجكانتحيث،البريطانيةدينكي-وميكانو

الحقيقية.السياراتلأبعادمماثلةواقعية

مجموعاتمنتجميعهايمكنأخرىنماذجوهناك

لنماذجالتركيبمجموعاتأوائلوكانت.للتركيب

أواخرمناعتباراولكن،المعدنمنمصنوعةالعسيارات

مجموعاتبيعبدأالميلاديالعشرينالقرنأربعينيات

التطوراتوبسبب.الأممواقفيالبلاستيكيةالتركيب

لرجالأمكن،قوالبفيالبلالممتيكصبفىالحديثة

للغايةمفصلةلنماذجتركيبمجموعاتإنتاجالصناعة

تضمالتى،المركباتأنواعمنكثيروأصبح.بسيطةبتكلفة

،السباقوسيارات،النقلوسيارات،الرياضيةالسيارات

شكلفيمتاحة،العاديةغيرالاستعراضوسيارات

التركيبمجموعاتوتضم.مصغرةتركيبيةمجموعات

.النماذجتجميعكيفيةعنبخطوةخطوةمفصلةتعليمات

عاديةأدواتيستخدمأنالنموذجببناءيقوممنويستطيع

صغير.ومثقاب،حادةوسبن)الك!اشعة(،الزرديةمثل

كما،اللصقالسريعالإستيرينبمحلولمعاالأجزاءوتلصق

تجميعه.منالانتهاءبعدالنموذجطلاءيمكن

تبدوأنالمتحمسينالسياراتنماذجهواةبعضوئفضئل

فيصنعتأنهالوكماالحقيقيةللسيارةتمامامماثلةنماذجهم

وفقاسياراتهمنماذجيصنعواأنآخرونو!فضل.المصنع

ملامحأولمساتيعطونهاأنهميعنيوهذا.الزبونلطلب

عجلاتأو،معتادةغيرزيناتأو،متقنطلاءمثل،خاصة

.المسبوكالبلاستيكمن

القرنمنالثلاثينياتفيالسياراتنماذجسباقبدأوقد

إلىالنماذجممرعةوصلتماوسرعان،الميلاديالعشرين

داخلالناسويستمتع.الساعةفيكم002منأكثر

حولالكهربائيةالصغيرةالسياراتنماذجبسباق،المنازل

منمكونمجرىفيسيارةكلوتسيرمستمر.مسار

كهربائياتياراالسيارةمنهماتستمدمعدنيينشريطين

خلال،المتحمسونالشبابواستمتع.ألمحركلتشغيل

بنماذجباللعبالميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينيات

فيهاالتحكمويتم،بالبطارياتتعملالتيالسيارات

يو.بالراد

يتمالتيالسياراتنماذجلسباقالمبكرةالسنواتوفي

تستخدمالنماذجهذهكانتبالراديو،فيهاالتحكم

فتستمدالانأمابالوقود.تعملمصغرةطائراتمحركات

محركمنطاقتهابالراديوالموجهةالسياراتمعظم

خلالمنالعجلاتالمحركيدفع.بالبطاريةيعملكهربائى

المضبوطالإرسالجهازويتحكم.التروسمنمجموعة

توجيهها،وفيبالراديوالموجهةالسيارةسرعةفيبدقة

.السيارةداخلموجودلمستقبلراديويةإشاراتويرسل
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له،محدذاتردداأوقناةالسباقفيمشترككلويستخدم

محتلفةلتردداتالسباقفيالمشاركينامستخدامويحول

منمرسلة،متعارضةإشاراتممياراتهماستقبالدون

الاخرين.بالمتنافسينالخاصةالإرسالأجهزة

تعملالتيالسياراتنماذجسباقاتمعظموتستمر

التيالسيارةبالسباقوتفوز.دقائق01أو8لمدةبالراديو

الوقتخلالالممسارعلىالدوراتمنعددأكبرتكمل

.للسباقالمحدد

مورتمر.جورج،بدمانانظر:.بلمانئومسيارة

لنظاممشهوراسمالبيضاءأسترالياسياسة

بنيفقدالقانونيةالناحيةومن.القديمالأستراليالهجرة

مأ109فيأجيزالذيالهجرةشروطمرسومعلىالنظام

ول!ا،آنذاكالتشكيلالحديثةالفيدراليةالح!صمةبوساطة

منوبدلآأستراليا.منالاسيويينلوضعالمرسوميتعرض

لراغبىأوروبيةبلغةالإملاءفياختبارعقداشترطذلك

الشرطهذاهدففكانالعمليةالناحيةمنأما.الهجرة

فىمعدلمرسومفىوأعن.الأوروبيينغيردخولإيقاف

روبيةالأأطغةامنبدلأبهاالمعترفاللغةذكرتأم509

ألغتام589عاموفىللاسيويين،الإساءةلتفادي

الإملائى.الاختبارالفيدراليةالح!صمة

فىتلقائيةبصورةللبيضأستراليالسياسةالتوجهنشأ

المستوطنونحاولأم084عاموخلالعشر.التاسيعالقرن

نأبعدمتدنيةبرواتبللعملالاسيويةالعمالةاستقدام

بريطانيا،منللبلادجنائياالمعاقبيننقلالحكومةأوقفت

المظاهراتواندلعت،للتقليديينالمناهضةوتطورت

دخولفكتورياحكومةحددتأم855وفي،العنصرية

علىضرائبفرضطريقعنأطمستعمرةالصينيين

مزارعوبدأكويخزلاندوفيالجدد،القادمينالأشخاص

المحيطجزرمن)العمالالكاناكااستخدامفىالسكر

مزارعهم.في(الهادئ

وحرمت،القوانينمنالمستعمراتعبرالناسوتذمر

احئام878وفى،الرخيصةالعمالةمصادرمنأستراليا

الأمشرالية،السفنعلىالصينيينتشغيلعلىالصيادون

استخدامكوينزلاندحكومةحددتأمء88عاموفي

جميعأقرتام888و1881عاميبنوفيماالكاناكا،

الصينية،الهجرةمنالحدتشريعالمستعمراتحكومات

فيالكاناكاهجرةالفيدراليةالحكومةحظرتكما

.أم!.أ

البشر،هجرةبمتاريخأستراليا،أيضئا:انظر

أستراليا.فيالمستوطنون

برنامإدرئي!عدىأطدقاسمالجديدةالسياسه

منالمتحدةالولاياتليخرجروزفلتفرانكلينالأمريكي

القرنثلاثينياتفترةفيحدثالذيالعظيمالكساد

ينهلمالجديدةبرنامإلسياسةإن.الميلاديالعشرين

وأعطىالاقتصاديةالمعاناةمنكثيراخففولكنهالكساد،

فيهكانتوقتفيالديمقراطيالنظامفيثقةالأمريكيين

الدكتاتورية.إلىتحولتقدالكسادضربهاالتيالأم

مرةلأولالجديدةالسياسةمصطلحروزفلتاستخدم

عامفيكرئيصلهالديمقراطيالحزبترشبحقبلعندما

جديدةسياسةبتحقيقنفسهوأمامامامهموتعهدام329

الأمريكي.الشعبأج!طمن

،ام339مارسفىرئيممئاروزفلتأصبحعندما

.بالفزعشعورالأمةعلىويسيطرمتوقفةالأعمالكانت

أكتوبرفي()البورصةالماليةالأوراقسوقانهياروكان

الذينالأمريكيينمعظمرخاءعلىقضىقد،ام929

العشرينالقرنعشرينياتفترةخلالبهيتمتعونكانوا

القرنثلاثينياتفترةخلالسوءاالكسادوازداد.الميلادي

الصغيرةوالأعمالالمصارفأقفلتفقد.الميلاديالعشرين

المزارعونوخسربيوتهمالعمالوفقدوالمصابأبوابها،

كانوقد.الرهنأقساطدفعيستطعوالملأنهممزارعهم

فىالشعبربعتقريبا-أمريكيمليونأوه12ب!تما

عمل.بلا-الوقتذلك

نأفيثقتهعنروزفلتعبر،الافتتاحيخطابهوفي

الشيء"وأنمشاكلهحلبام!صانهالأمري!يمالشعب

.قالكما"نفسهالخوفهونخافهأنيجبالذيالوحيد

يومالمائة

ما339مارس5فيالكونجرسروزفلتدعا

فيهأجازيونيو،61إلىمارس9منخاصلاجتماع

إلىتهدفكانتالمهمةالقوانينمنسلسلةالكونجرس

تقديمطريقعنألاقتصاديالإنعاشعمليةفىالإسراع

الماليةالممارساتوإصلا!الكسادلضحاياالمساعدة

القوانينمعظمأجيزتوقد.والصناعةوالزراعةوالأعمال

،الكونجرسأجازأنيسبقولم،ضئيلةوبمعارضةبسرعة

وقد.السرعةوبتلكالقوانينمنالكبيرالعددذلكمثل

.يومالمائةباسمتلكالاجتماعاتحقبةعرفت

السياسسةشكلتالتيالبرامبرالسياساتتكنلم

روزفلتآراءمنكانبعضهاواحد.رجلعملالجديدة

وهيالاستشاريةالمجموعةاقترحتهالآخروبعضها

اقترحكما.الرس!يينغيرالرئيسمستشاريمنمجموعة

بعضتناقضتوقدمنها،آخرجزءاالكونجرسقادة

،المثالسبيلفعلى.الخطةهذهداخلبينهافيماالمشاريع
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بينما،الفيدراليينالموظفينمرتباتالاقتصادقانونخفض

ولكن.الحكومياللإنفاقالعامةالمشروعاتإدارةاهـادت

ثممجموعةأفكارواختبارللتجريبمستعداكاناسوزفلت

.أخرىمجموعة

روزفلتهدفكان.والمستثمرينالمدخرينمساعدة

منموجةتسببتفقد.المصارفأزمةإنهاءهوالأول

فاندفعالجمهور،إخافةفيفبرايرفيالمصارفإفلاسات

دفعمما،المصارففشلقبلنقودهملسحبالمودعون

المصارفكلفأقفلتالممار!،عطلةإعلانإلىوزفلتا

قانونالكونجرسأجازمارس9يوموفي.مارس6يوم

لمفتشيالجديدالقانونسمحوقد.المصارفطوارئ

فقطوالسماحسجلاتهاومراقبةالمصارفبتفتيشالحكومة

وفى.قويةماليةظروفلهاالتىالمصارفتلكفتحبعادة

تلكالبلد.مصارفنصففتحأعيدقلائلأيامغضون

كانوقد.الودائعجملةمن%09لديهاكانالمصارف

.الناسفزعإنهاءفيكبيرأثرالإجراءلهذا

ينايرفيللمصارفستيجلقلاسقانونوفروقد

مجلسأعطىفقد.للمستثمرينالحمايةمنالمزيدام339

التيالقروضلتنظيمالقوةمنالمزيدالفيدراليالإحتياطي

الودائعلتأصينالفيدراليةا!لؤسسةوأنشأ،المصارفتقدمها

دولار00252إلىالودائععلىأمنتالتيالمصرفية

دولار.000.5إلىبعدوفيما،أمريكي

الذي-أم339عامفيالماليةالسنداتقانونكان

منطب-المماقيالسنداتفيالحقيقةقانونأيضايسمى

المستثمرينتعطيأنجديدةاسهفاتصدرالتيالمؤسسات

مجلسالكونجرسوأنشأ.ودقيقةكاملةماليةمعلومات

بيعدتنطمام349عامفيوالبورعحةالماليةالسندات

.السوقفيالعاديةغيرالممارساتمنوللحدالأوراق

الزراعيعلاحال!إدارةحاودت.المزارعينمساعدة

الزراعيةالمنتجاتأسعاررفعام339عامفىأنشئتالتى

الادأرةتلكاستخدمتفقد.الإنتاجتحديدطريقعن

مصنعىعلىضريبةطريقعنجمعالذيالرصيد

إنتاجهمعدمعنالمزارعينلتعويضالزراعيةالحاصلات

عنإنتاجهممنالمزارعونحدوقد.السابقةالكميات

الخطةتلكزادت.أراضيهممنجزءزراعةعدمطريق

ألايجبالمزارعينإنقالوا:النقادولكن،المزارعيندخول

جوعىالناسفيهأصبحوقتفيوالقطنالغذاءإنتاجيقللوا

فيالعلياالمحكمةأعلنتوقد.ملابسإلىويحتاجون

الزراعىاللإصلاخإدارةأن،أم369عامالمتحدةالولايات

مقابلللمزارعينتدفعالحكومةأصبحتلذا.دستوريةغير

جديدةبرامجمنكجزءالزراعةمنالخاليةالأراضي

التربة.علىللحفاظ

إنعالتققانونكان.والعمالالصناعةمساعدة

القوانينأهممنواحذاأم339يونيوفياالوطنيةالصناعة

الوطنيةالصناعةإنعاشإدارةالقانونهذاأنشأفقد،الجديدة

للأعمالالعادلةبالممارساتالمتعلقةالقوانينلتنفيذ

كلداخلالمؤسساتعنممثلونحذروقد.والصناعة

القوانين.تلكمنصناعة

للأجورالأدنىالحدالصناعيةالقوانينوضعتلقد

فيالعمالحقوقودعمت،للعملالقصوىوالساعات

،الأعمالالقوانينهذهوساعدت.النقاباتإلىالانضمام

تضعبأنفيهاالأعضاءللمؤسساتلمحمحتفقد

يدفعالذيالأدنىالسعرتحددوأنللجودةمستويات

للسلعة.

برنامجالمدنيةالمحافظةفرقدشنت.المحتاجينمساعدة

منشباباتلحقالفرقتلكوكانت.للإغاثةالجديدالاتفاق

زراعةمثل،المحافظةبمشاريعالعملفيالمحتاجةالأسر

الإغاثةإدارةوفرتوقد،الخزاناتوبناءالأشمجار

المحتاجين.علىلصرفهللولاياتالمالالطارئةالفيدرالية

منكبيرةلأعدادالوظائفالعامةالأشغالإدارةأوجدت

ودورالمدارسالافبناءفيمشروعاتهاخلالمنالسكان

.مفيدةأخرىعامةومشروعاتواسمدودوالجسورالمحاكم

المنازللأصحابالماليةالقروضمؤسسةوفرتوبدورها

يكافحونالذينللأشخاصمنخفضةفائدةبأسعارقروضا

مدينةفيالشارعهذابناءمشروع.الجديدةالصفقاتمشروعات

وساعدالعملإلىالعاطلينالأمريكيينالعمالمنكثيراأعادنيويورك

العطم.الكسادمنالتخلصعلىالمتحدةالولايات
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واديمشروعسلطةأنشأت.رهوناتهمدفعأجلمن

،الفيضاناتعلىللسيوةالسدودمنالعديدتنيسي

.الواديلسكانالكهرباءولتوفير

الثانيةيومالمائة

للمساعداتمهمةبرامجعدةعلىالكونجرسوافق

قلبالقوانينهذهوأصبحتام،359فىوالإصلاخ

هذهمعظهمأجيزتفقد.الجديدةللخطةالدائمةالإنجازات

هذهالمؤرخينبعضويسمي،الصيففيالجديدةالقوانين

الإجراءاتهذهأه!ابينومن.الثانيةيومالمائةالفترة

أغوميةاالعملعلاقاتوقالورالأعمالسيرإدارةالجديدة

الاحتماعى.الضمانوقانون

عنالوظائفالإدارةهذهوفرت.الأعمالسيرإدارة

والحدائة!الجسوروأسشوارعوااشئيسيةالطرقإنشاءطريق

لهاتكونأنمنهاقصدأخرىعامةومشروعاتالعامة

والكتابللفنانينعملاأوجدت.كذلكالمدىطويلةقيمة

مليون.58لحوألىعملاوفرتوقدوالمو!ميقيين،والممثلين

شعخص.

القانونهذأضمن.القوميةالعملعلاقاتقانون

أعليلةاالسنواتوخلال.نقاباتفيالتنظيمحقللعمال

واتحادأعيدرافياالأمري!صاأ!العمااتحادتمكنتلتهالتى

نقاباتإنىاللا!!ضممنالجديدةالصناعيةالمنظمات

.العمال

تقاعدأجورمعاشاتوفر.الاجتماعيالفمانقانون

فاقديوكذلك،العملعنللعاطلينوتأميناتالسنكبار

المحتاجين.وللأطفالوالمعوق!تالبصر

الأخيرةالإجراءات

المحكمةفيالقضاةعددلزيادةاتفاقاروزفلتاقترح

ملءيحاولكانبأنهالنقاداتهمهوقدأم،379فيالعليا

خطةشقت.الجديدةللخطةيتحيزونبقضاةالمحكمة

فيالقويالدعمفقدانوكلفتهالديمقراطيينروزفلت

للإصلاحشقطإجراءينالكونجرسأجازفقد.الكونجرس

اتيأام379عامالإسكانقانونكانالأول.ذلكبعد

العامة.الفيدراليةالإسكانمشروعاتمنللمزيدمالآوفر

الذيام389عامالعادلالعملمستوياتقانونوالثاني

وحدا،للساعةسنتا25بمبلغللأجورأدنىحداوضع

أجرمعساعة44بلغالاسبوعفيالعمللساعاتأقصى

الاطفالأيضاالقانون!ذامئ.الإضافيةللساعاتإضافي

خلالأوالمصانعفيالعملمنسنة16سنتحت

مأ379عامأواخرالاقتصاداهتزوقد.المدرسيةالساعات

العملعنأحاطليناعددوزادالزراعيةالمنتجاتفانخفضت

فيمليون11نحوإلىأم379سبتمبرفيمليونءمن

منكلفيبأغلبيتهمالديمقراطيوناحتفظ.أم38!مايو

ولكن،ام389عا(انتخاباتفيال!صنجرسمحلسي

عاممنذمرةلاولمقاعدهماممتعادواالجمهوريين

الكونجرسفيالقويةالمعارضةأجبرتوقد.أم289

،الإصلاحاتمنالمزيدإدخالتحاشيعلىروزفلت

النازية.لألمانياالمتزايدبالتهديدمشغولأأصبحماوسرعان

الجديدةالخطةنتائج

منخففتالجديدةالسياسةأنالعلماءمعظماشفةط

ولكنالانتعالق،منكبيرأقدراووفرتالاقتصاديةالمعاناة

.أم!04عامعملبلاظلواتقريباأمريكيملايينثمالية

السياسةلا،الثانيةالعالميةالحربعلىالحربيالإنفا!إن

الرخاء.أوجدأ!ذياهوالجديدة

طريقعنالرخاءاستعادةالجديدةالسياسةحاولت

الوظائفلتوفيرالدولاراتملايينأنفقتفقد،الإنفاق

مماأكثرالجديدةبرامإلخطةكلفتبحيث،للعاطلين

اقترضتوقد.الضرائبمنالحكومةعليهحصلت

فازداد،السنداتبيعطريقعنحاجتهامنأكثرالح!صمة

إلىام339عامدولاربليون5.22منالفيدراليالدين

.أم939عامأمريكيدودلاربليون5.04

مهمة.سياسيةتغيراتالجديدةأحسيالممةاأحدثت

منذأقليةحزبعامبشكلكانأسذياارريمقراطيافالحزب

انتقلتوقد.سياسىحزبأكبرأصبح،الأهليةاالحرب

.الحضريالشمالإلىالريفيالجنوبمنالأساسيةقوته

النقاباتوأعضاءللمهاجرينأقوىصوتهناكوأصبح

.الحزبقراراتفيالإصلاحودعاةالمدنومثقفي

الجديدةاسميا!عةأنعلىالعلماءمنكثيريتفقكما

أمريكا.فيالحرةالأعمالنظاممقوماتعلىحافظت

.النظامفىرئيسيادوراتؤديانوالمنافسةالأرباحوامشمرت

تولتفقد،جديدةخصائصالبرنامإضافولكن

والنموللناسالاقتصاديالضماندورالفيدراليةالحكومة

الحكومةدورزادالجديدةالخطةوبعد.للأمةالاقتصادي

أصبحكذلكبالممتمرار.العامةوالرفاهيةالمصارففي

القومية.الشؤونفيمهمةقوةالعماليالتنظيم

الجيوبولييكا.انظر:.علم،الطبيعيةالسياسة

،أهـ-)365الرسولربعبد،سياف

مجاهد!مياف،الرسولربعبد(.-ام!45

فيالإسلاميةللحركةجماعةأولأسس،إسلامي

بقمانبمدرسةالتحق.بأفغانستانولد.أفغانستان

أبيبمدرسةثم،المتوسطةسيناابنبمدرسةثم،الابتدائية

.ام629عامفيهاتخرجحيث،كابلفيالثانويةحنيفة
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كابولبجامعةالشريعةكليةمنالبكالوريوسعلى-حصل

كليةفيالحديثقسمأمنالماجستيرعلىثمام679شممام

الوضعرسالتهموضيوعوكانالأزهر،بجامعةالدينأصول

العلماءوجهودالسنةةكط

-7-ءمدرساعمل.مقاومتها!

واللغةوالمواريثالمحديث

بجامعةالشريعة!كلية

لمادةأستاذاثم،-كابول

الشريعة،كليةفىالحديث

فيالدينيةالنصوصلمادةا

سيا!الرسولعبدردءبالجامعةالإدارةكلية

أفسها.

اللإسلاميةللحركةجماعةأولام639عامأدمس!

داودانقلابشلقب-إخوانهمعالعملبدأ.أفغانستانةي

قبض.الحكممنالشيوعيينطردعلى-أم739عام

،سنواتست،!ةالسجنوأودعام749عام-عليه

بيشاورإلىأفغانم!ضانفغادر،سراحهبعدهاأطلق

لتحريرالإسلامىالاتحادتشكيلتمحيث،بباكستان

،أم829عام-شىلهرئيسااختيارهوتم،فغانستان2آ

ميدأنفيتعملالفبالمنظماتمختلفدمجأعيد.حيث

وتم،أفغانستان.يلمجاه!الإسلاميالاتحادبإنشاءالجهاد،

له.رئيعمئااختياره

عامالإسلامطضدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم859أهـ،504

تايلاند.انظر:اسيام.

تحتويالتيالفدزيةالأملاحعدىيطدقاسثمالسياليد

بذرةمرتبطةحربون)ذرة(ال!حالسيانيدمجموعة.على

سيانيدوح!يم(الالمالصوديوموسيانيد.شيتروجين(

وتستخدم.مهمةصناعيةكيميائياتاداأح!ا(الوتاسيوم

الفضةلاسخخلاصالسيانيدطريقةفيمنهماكل

الفولاذ.وتصليدخاماتهمامنوالذهب

الفلزاتسجانيداتمعالقويةالأحماضوتتفاعل

مميت.سامغازو!!و)يمشا+(الهيدروجينسيانيدلتعطي

وتصنع.نبتريلاتالعضويةوالسيانيدات

فيمهممركبوهم!السيانيد،منالأكريلونيتريلات

والمطاط)اللدائن(والبلاممتيكالأقمشةصناعة

فىالسيانيدهـحاليلالكيميائيونويستخدم.الاصطناعي

وبعفالموادالأدويةصنعوفىبالكهرباءالطليعمليات

الكيميائية.

الحمفالبروسى.بالغاز؟الإعدامحجرة:أيضاانظر

يبلغ.الجنوبيةكوريافىمدينةوأكبرالعاصمةسيؤول

فيسيؤولوتأتى.نسمة329.645.9سكانهاعدد

الكثافةحيثمنمكسيكومدينةبعدالثانيةالمرتبة

والماليوالتربويوالاقتصاديالثقافيالمركزوهي.السكانية

الجنوبية.لكورياالاجتماعيالنشاطومركز،والحكومى

البحرشرقيكم32بعدعلى،هاننهرعلىسيؤولتقع

الاصفر.

لمسيؤولظلتالعشرينالقرنمنتصفمنذ.ا!لدينة

بالقربالأعمالمكاتبمنالعديدويوجدباطراد.تتوسع

وتشمل.هاننهرجنوب-كواشنوفي،المدينةوسطمن

الكبيرةالتجاريةوالمحلات،البنوكالمدينةوسطمنطقة

الهيئةوهوالقوميالمجلسويجتمع.والمسارحوالفنادق

!يدوجزيرةفيحديثمبنىفيالجنوبيةلكورياالتشريعية

الاوسط.الجزءمنالغربيالجنوبفيهاننوعلى

شققذاتمجموعاتفيالسكانمع!مويسكق

شيدتوقد.هاننوضفةعلىأويويدوجزيرةفيبعضها

سيؤولمشارفعلىالتكلفةرخيصةشققاالحكومة

ومابو.دنغبويونغفىالصناعيةالمناطقمنبالقرب

لمبانيهابالإضافة،عديدةتاريخيةمبانوبسيؤول

عامفيبنىالذيالملكيتشونغمبومعبدويعد.الحديثة

كانالذيسونغيىالملكلأسلافتذكاراأم593

تشانغدوكقصرأما.الحينذلكفيكورياعلىحاكما

فيعود،الغامضةالحديقةوكذلكللملوكمقراكانالذي

التيالاثارمنولايزالان،م041هعامإليتشييدهماتاريخ

منجزءاكانتابوابتينبقاياهناكوكذلكالزوار.تجذب

وهاتان.سيؤولمدينةحولمبنياكانالذيالحائط

فيبنيتاقدالشرقيةوالبوابةالجنوبيةالبوابةهماالبوابتان

وقد.الميلاديعشرالرابعالقرنتسعينياتفىالأصل

مأ529عامفيالشرقيةالبوابةاليابانيونالغزاةحطم

.أم986عامفيبناؤهاأعيدولكن

فيالكبرىالكوريةالجامعاتمنجامعة02وتوجد

وجامعةكورياوجامعةالقوميةسيؤولجامعةمنها،سيؤول

قوميةومسارحالحديثللفنمتحفوبسيؤول.يونسى

قومى.ومتحف

لدىلمميؤولسكانمنالعديديعملالاقتصاد.

الدولةأعمالرئاساتوتوجد.الجنوبيةالكوريةالحكومة

منكبيرةأعداذاتوظفحيث،سيؤولفيالأساممية

،السياراتبصناعةفتقومالمدينةفيالمصانعأما.المواطنين

والشعروالتلفاز،،الإذاعةوأجهزة،والحواسيبوالملابس

فىتنتجكما.الأخرىوالمنتجات)الباروكة(،المستعار

ايضابهاوتصدروالمذياعالقوميالتلفازبوامجسيؤول

اللأولى.الدولةصحف
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الجنوبيةسيؤولبوابة

زمنإلىتاريخهايرحع

نهايةليالمدينةتأسيس

عشرالرابعالقرن

شيدتوقد.الميلادي

خلف!الباديةالمبانيمعظم

الحر!دهايةممذالصورة

.أم539عامفيالكورية

البلادمنالجنوبيالجزءبمدنسيؤولمدينةترتبط

الجويةوالخطوطوالشوارعالحديديةالسككمنبشبكة

.الأجرةوسياراتوالحافلاتبالسياراتالشوارعوتزدحم

وتعد.المدينةدأخ!المواصلاتالأنفاققطاراتتو!كما

أجحرياأطيناءاهاننهرمصبعندتقعالتىإنشونمدينة

.سميؤول

سيؤولمدينةسونغييالجنرالألس!.تاريخيةنبذة

صارواوالذين،الحاكمةىسلالةمؤس!أيضاوهو

سيؤولبناءبدأوقدبكوريا.الانيسمىأصبحفي!احكاما

جعلوقدعاصمةسيؤولكلمةوتعني.أم!43عامفي

انتقلأم404عاموفي.لمملكتهعاصمةالمدينةهذهي

أج!!منعامل181لأ...منيقربماسيؤولإلى

الحكومة.ومكاتبوالقصورالمبانيإكمال

سيطرحينماأم019عامحتىيسلالةحكمت

،سيؤولفيكثيرةمبانىوشيدواكورياعلىاليابانيون

الحا!صمومبى،الحديديةللسككسيؤولمحطةتشمل

الحصبفياليابانهزيمةحتىالحكمفيواستمروا.العام

انقسمت،الحربوبعد.ام459عامفيالثانيةالعالمية

الجنوبية.وكوريا،الشماليةكوريا،دولتينإلىكوريا

غزتعندماأم059عامالكوريةالحرببدأت

الحربواستمرت.الجنوبيةكورياالشماليةالكوريةالجيوش

أجلمنمعاركعدةخلالهاوقعتام،539عامحتى

أعيدولكنمنهاالكثيردمرالتيسيؤولعلىالسيطرة

بيندائمةسلاموثيقةتو!لمولكنلاحقا.بناؤها

.الانخماالكوريتين

الجنوبيةالكوريةالحكومةعلىهييتشانغباركسيطر

نادىوقد.م9791عامفيوفاتهوحتىأم619عاممن

مختلفةأجزاءفيالصناعاتبتطويرالاقتصاديبرنامجه

صناعاتفيهاتكنلمالتىسيؤولشملتالبلادمن

كثيرةوبناياتمصانعانشئتوقد.الحينذلكفىكبرى

القرنمنوالسبعينياتالستينياتخلالسيؤولفى

العمل.عنبحثاالسكانالافإليهانزحوقد،العشرين

ناطحاتشيدتالعشرينالقرنثمانينياتوفي

الألعابدورةمميؤولفيانعقدتكماالحديتة،السحاب

مرافقشميدتكما.أم889لعامالصيفيةالأوليمبية

دايقاربلمابمقاعدملعباتشملكثيرةجديدةرياضية

شخص.000/001

البلادفيالبريالنباتانظر:.الدوديةالسيبايت

(.الدوديةلرالسيايتالعربية

البلادفيالبريالنباتانظر:.المشوكةالسيبايت

(.المشوكة)السيبايتالعربية

الأراضيضمنآسياشماليفييقعإقليمسييرب

من)75%تقريبا2كممليون11الإقليممساحة.الروسية

بر02يمثلوننسمةمليون31فيهويعيشروسيا(،مساحة

منفىقرونلعدةمميبرياكانت.الروسيالشعبمن

الإجباريالترحيلولكن،الدولةومعارضيللسجناء

السكانأغلب.ام539عامستالينوفاةبعدتوقف

المدنأهم.الحضريةالمراكزفيمنهم%07يعيعق،روسيون



ساموتلورفيالمتجمدةالأرضفيبتروليةبئرايحفرونوهمالحفارون

شمالكم072بعدعلىاوبلهرمنبالقر!بتروليحقلهياضىا

تنتجأوبنهرامتدادعل!اتقعالتيالآباربسيبريا.نوفوسبيرسك-تربي

الروسي.الزيتهـ!ظم

وأومسكوفلاديفوستكوشليابانسكؤوفوسبيرسك

فسك.لوسفيردتأ

سيبرياسهلالسطحمظاهرتتضمن.والمناخالسطح

وهضبة،ينيسيونهرالأورالجبالبينويمتد،الغربى

فيوتقع.ولينابسىنهريبينالواقعةالوسطىامميبريا

ام(،062)عمقاالعالمبحيراتأكثربيكالبحيرة-جنوبها

وسواحللينانهربير(الممتدةالشرقيةسيبريافمرتفعات

.الهادئالمحيط

الشمالمن:وهيمناخيةنطاقاتبثلاثةسيبرياتتميز

منخالية)سهولوالاستبسوالتايجاالتندراالجنوبإلى

تحتم51بينفيايرفيالحرارةدرجاتوتتراو!الشجر(.

وبين،الاستبسفيالصفرتحتم51وهالشما!فيالصفر

بينالسنويالمطرمتوسرلىوشراوحيوليو.فيم18و61

موقعسيبريا

361سيبريا

روسيا.مدنأكبرم!أنهاكماسيبريا،فيمدينةأكبرنوفوسبيرسك

سريعبشكلالاتساعفىوأخذت،ام3!8عامالمدينةهدهأيسست

التانيةالعالميةالحربحلالفيهاالمصانعلعضالحكومةشيدتأنبعد

ام(.9ا-45)939

يتكون.الجنوبفيملم08و.الشمالفيملمأ03

التندرا،فيالبحروحشائعشالطحالبمنالطبيعيالنبات

ثمالتايجا،فىالخضرةالدائمةالخروطيةوالغابات

الثعالبمنتتألفالفطريةالحياة.الاستبسفيالحشائش

والوشقالحمراءوالثعالبالتندرا،فىواللاماوالرنةالفضية

التايجا.في

فيهاويعدن،الطبيعيةبالمواردغنيةسيبريا.الاقتصاد

شهدكما،والبلاتينوالقصديروالماسإشنجستنواالذهب

والنفطالحجريالفحمإنتاجفىملحوظاتطورأالإقليم

الكهرومائية.الطاقةوتوليدالطيعىوالغاز

الرئيسي،الصناعيالمركزكوزنتسكحوضيعتبر

والصناعاتالبناءموادصناعة:تضمالصناعاتوأهم

الزراعية.الالاتوصناعةالكيميائية

هي:المحصولاتواهم،الاستبسفيالزراعةتنتشر

والأغنامالأبقارتربىكذلك،والقمحوالشوفانالشعير

الرنة.وأيل

وإلىمنوالبضائعالركابسيبرياحديدسكةوتنقل

لنقلالأنابيبمنشبكةوهناكروسيا،منالأوروبيالجزء

ومحطاتإذاعةمحطاتالإقليمفي.الطبيعيوالغازالنفط

تلفاز.

تاريخيةنبذة

مليونيننحوإلىسيبريافيالبشريالاستقراريرجع

قيادةتحتالمغولسيطر.مضتسنةالمليونونصف

القرنبدايةفىالجنوبيةالاستبسمنطقةعلىجنكيزخان
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القوزاقالرولرمنفصيلةقامتثم،الميلاديعضرالثالث

،الميلاديعشرالسادسالقرنفىالتتاربهزيمةيرماكبقيادة

،الهادئالمحيطسواحلإلىالروسالتجارتوغلذلكبعد

ك!!علىالروسسيطرالميلاديعضرالثامنالقرنوفي

سيبريا.

برامجالميلاديالعشرينالقرنمطلعفيالدولةبدأت

الحربأثناء.الحديديةوالسككوالصناعةالتعدينلتنمية

المصانعومئاتالعمالآلافالحكومةنقلتالثانيةالعالمية

.الحربخطرمنلحمايتهاسيبرياإلى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

حزيردشمهح!امشات!صا،سفيردلوفسكسخالنن

صلةذاتأخرىمقالات

أجةأحتمااأغصيةاالممطقةروسياالإسكيمو

مؤاف.(م5791-5681)نجا،سيبليوس

منوكثيرالسبعمعزوفاتهأعمالهأهم،فنلنديموسيقى

الاخرىالسيمفونيةالقصائد

)فرقةوركستراللأ

سيبليوساعتمد.(موسيقية

قصائدهمعظمفي

الملحمةعلىالصيمفونية

كاليفالا،لفنلنداالوطنية

عنالمؤلفاتهذهتعبر

تجاهسيبليوسانطباعات

فنلنداوبحيراتغابات

سيبلوسجانوشتائهاالباردوصيفها

بالثلج.المكسو

يبا.الفلبينفيفيسيانجزروسطفيمقاطعةسييو

تمتدضيقةجزيرة.نسمة642لأه735سكانهاعدد

مقاطعاتأكبرتعد.2كم980/5مساحتهاوتبلغطوليا

طولعلىعاليةجبليةسلسلةتمتد.سكانيةكثافةالفلبديئ

الأراضيمعظمالمزارعونيفلح.كم225لمسافةالجزيرة

أسذرةابهاتحصد.الحادةالجبليةالمنحدراتعلىحتى

اشئيسيألمحصولوتمثل،السنةفيمراتثلاثالشامية

السكروقصبوالأرزوالفواكهالكاكاوزراعةجانبإلى

النحاسبينهامنسيبوفيمعدنيةخاماتتوجد.والتبغ

والذهب.الحجريوالفحم

عدديبلغ.بالفلبينسيبومقاطعةعاصمةسيتيسييو

بعدالتانيةالمرتبةفيتأتي.نسمة417/061سكانها

فيالدوليمطارهايقع.وتعليميتجاريكمركزمانيلا

الدائبسيبومرفأتحمىالتيالصغيرةماكتانجزيرة

والتبغالمجففالهندجوزلبمنتجاتفيالتجاريةالحركة

المنطقة.فىيزرعاناللذين

غرسهالذيالصليبهوبالمدينةأضاريخيةاالمعالهاأشهر

شارعفيأم521عامفىماجلانفرديناندالمست!صشف

الفلبينيللابولابوتذكارينصبأقيمحاليا.ماجلان

جبلفىأم521عامفيماجلانقتلأنهذكرالذي

كاتدرأئيةمبنىيضم.الأولالوطنيلابولابويعد.ماكتان

الفلبين.فيالدينيةالاثارأقدمسانتونينو،

الأسبانيانالمنصرانأم،565عامفيسيبومدينةأنشأ

القوميةالعاصمةصارت.أوردانيتاوفراي،ديلوبيزميجيل

.أم571عامفيعاصمةمانيلاأصبحتثمللفلب!ت،الأولىا

.(-أم19)2ثيودورجلينسيبورج،

منعدداكتشاففيبمساهمتهاشتهرأمريكىكيميائي

وزميلهسيبورجتقاسموقد،اليورانيوممنالأثقلالعناصر

مأء9أعامالكيمياءفينوبلجائزةماكميلانإيدوين

والكوريوموالأمريسيومالبلوتونيومعناصرلاكتشافهما

فيبعدفيماسيبورجوساهم،والكاليفورنيوموالبركيليوم

هذهوكل.والنوبليوموالمندلفيومالإينشتنيومأكتشاف

صناعيا.وتحضرمشعةالعناصر

ففي.أم049سنةفياكتشافاتهبأولمميبورجقام

كاليفورنياجامعةفىزملائهمعمسيبورجأوجدالعسةتلك

منعينةقذفطريقعنالبلوتونيومالمتحدةالولاياتفى

فيتغييرالعمليةهذهعنونتج.نوويةبجسيماتاليورانيوم

انظر:.بلوتونيومإلىاليورانيومتحولبحيث،اليورانيومنواة

ذلكبعدمماثلةتقنياتامحتخدمتوقدالعناصر.تحول

ذلكعنوفضلا.الأخرىاليورانيومبعدماعناصرلإنتاج

منوهو-سيبورجبهقامالذي923-البلوتونيومعزلفإن

قذفهاعندوالتفككللانحلالتتعرضالتيالنظائر

البلوتونيومقنبلةلتطويرالأساسوضع-بالنيوترونات

.البلوتونيومان!:.الذرية

ميتشيجانبولايةإشبيمنجمدينةفىسيبورجولد

منالكيمياءفيالدكتوراهدرجةعلىحصلوقد.الأمريكيةا

العالميةالحربانتهاءوبعد.أم379عامكاليفورنياجامعة

تطويرمجالفىالمهتمينمنأصبح،أم459عامالثانية

إلىام169عامومن.السلميةللأغراضالنوويةالطاقة

الأمريكية.الذريةالطاقةوكالةرئيسمنصبشغلأم719

.النوبليومبمالكوريومبمالإين!ثتنيوم:أيضاانظر

بشرأبو.م(408-967هـ،أ-4188)8سيبويه

اللغة،وعالمالعربىالنحورائدقنبر.بنعثمانبنعمرو
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وصاحبالمجالهذاوإمامالعربيةقواعدفيمنظروأول

معناهافارسيةكلكةو"مسيبويه".الكتابالشهيرا!نؤلف

علىذلكعليهظلقكانتأمهإن:ويقال"التفاح"رائحة

مدينةمنالأصلفار!عيوهوصغير.وهوالتدليلسمبيل

ووفاته.مولدهؤتياختلافمع.بالبصرةومنشؤهأبيضاء،ا

علمائها،!شيوخعلىودرسحدثا،البصرةقدم

روىكثيرا،عنهوأخذأكثر،للخليلملازمته،كانت

الخليل:فقال.سبمويهفأقبليوماالخليلعندكانأنهاعنطاح

كثيروكان-ميالخزأعمروأبوقاللايول،بزائر"رحبا

أخذ.لسيبويهإلايقولهـاالخليلماسمعت-للخليلالمجالسة

وأبيعمر،بنو!سى،حبيببنيونسعنأيضا*حيبويه

وغيرهم.أممبير،االأخفم!الخطابوأبي،الأنصارييدز

علىيستمليوكان،والفقهالآثاريطلب!ميبويهكان

علمطلبهفىسببالحنهفكان،فلحنيوما،سلمةبن-حماد

حتىالنحوطلبفيفشرعأبذا،أحديخطئهلئلاالعربية

مثله،إلىأحديبتمهلمالذيكتابهفصنففيه،وبرع

علماوفضلهلتكمهرتهأصبحإنهحتى،بعدهمنأحدلالحقهأ

،الكتابفلان!رأ:بالبصرةيقالفكان،النحويينءمحند

الكتابنصفضأقيل:وإذا،سيبويهكتابقرأأنهشيعلم

محابالجاحظدرذ.سيبويهكتابغيرقرأأنهالأيشك

مثله،كتاباالنحوفىالناسيكتبلم:فيهفقالسيبويه

سيبويهكان:سلامابنقال.عليهعيالالناسكتباثجميع

فيه.الإمامهوالن!!وفىوكتابه،الخلقفيغايةالنحوي

كبيراكتابايعملأ)،أرادمن:يقولالمازنيعتمانأبوكانو

فليستح.سيبويهكتاببعدالنحوفي

كان:الأنصاريزليدأبوقالصدوقا،ثقةم!يبويهكان

:يقولسمعتهفإذا،ذؤابتانله،مجلسييأتىغلامامسيبويه

مسلم:بنعفانوقال.يعنينىفإنما،بعربيتهأثقمن"حدثني

السماءمنأخرإ؟ن-حديثفيوراده-لشعبةسيبويه4ضال

معاصريهوبعضيهسيبوبينجرت.أدلسأنمنإلياحب

لكنسيبويهمعأ،تهقفكان،الأصمعيناظرفقد،إ!ناظرات

التيتلكالمناظراتأشهرلكن.بفصاحتهغلبهالأصمعي

عرفتدقيقةزحويةمسألةحولالكسائيوبينبينهجرت

أصحابمنبرز.مشهورةوهي،الضنبوريةبا!لسألة

المستنيربنمحمد(،الأوسطالأخفشالحسنأبو:سيبويه

بقطرب.المعروف

النحو،،واللغويينالنحودنطبقاتأيضئا:انظر

العربية.اللغة،سيبويهكتاببمالنحويةالمدارس

كورينليوسبوبليول!ر،،فريكانوسأسيبيو

القرطاجيالجنرالهزأرومانيجنرال.م(.اق)83-236

.م(.ق2102-)18الثانيةالقرطاجيةالحربفيهانيبال

إفريقيا،بشمالىزامافيالحاسمةالمعركةوقعت

.انتصارهبسببأفريكانوساسممسيبيوالرومانوأعطى

.الأبسيبيوأيفئاسمىكما

فيسياسياوقويةمادياغنيةعائلةإلىسيبيوينتمي

انتخب،.ماق99عامفي.كورنيلىبعائلةتعرفروما،

عامفى.العامةوالاداب،السكانلإحصماءمراقبا

اتهم،أخرىمرةالانتخاباتخوضهوأثناء.ماق84

العامة.الحياةفاعتزل،الخزيوواجهبالرشوة

،إيرانأوالهند،فيظهرت،وتريةعزفآدةالسيثار

وتتكون،وبنغلادشوباكستانالهندشماليفيوتستخدم

للسيتار.اليمنىباليدالعازفينقرها،رئيسيةأوتارسبعةمن

حيثنقرها،يتملامتجانسا،وترا02إلى21منأيضا

الأوتارعلىالعزفيتمعندمابالتأثيرالأوتارهذهتهتز

للضبطقابلةمعدنيةشرائطالالةبعنقوالحق.الرئيسية

.اليسرىاليدلأصابعمرشدأوتعملالعود.عتبتسمى

الساج،خشبمنمصنوععريضطويلعنقللسيتار

القرعمنأو،الخشبمنمصنوعأسطوانيوهيكل

تطويريكونأنالأرجحوعلى.الحجمالكبير)اليقطين(

تم.الميلاديعشرالثالثالقرنأعوامخلالتمقدالسيتار

التى،القديمةالهنديةالموسيقيةالقطعلعزف،تصميمه

27علىترتكزوالتي،الصاخبالمرحبموسيقىتعرف

مختلفةبصورةالعود،عتبضبطيجبموسيقيا.سلما

ذاتالسيتار،موسيقى.الموسيقيةالسلالمهذهمنلكل

الكلاسيكيةالموسيقىلعزفأساساتستخدم،وتريةعزفآلةالسيتار

الهنديالموسيقار)راحاس(.الصاخبالمرحموسيقىاهسمماةالهندية

العالم.فيشصةالممئيتارعازفيأكتر-)أعلاه(شنخاررافي
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منللعديدساؤ!نياوغيرأج!ويبدوحادصوت

منذالغربفىالالةبهذهالاهتمامزادولكن.الغربيين

فرقبدأتعندما،العشرينالقرنستينياتأواسط

امشخدامها.في،الأخرىالروكومجموعات،الخنافس

يعزفمنأحسنبأنه،الهنديشانكررافىعرفوقد

العالم.فىالسيتار

الطعم،الحلوالبرتقالمنمستولدنباتالسدثرالج

ثلاثىالبرتقالثمرةأنورغم.الأوراقثلاثيوالبرتقال

.العاديالبرتقالمنأصلبالنباتاتفإنلاتؤكل،الأوراق

جورجيافيلينمو،السيترانجالنباتاتمستولدوطوروقد

لاحيث،المتحدةالولأياتجنوبفيأخرىومناطق

.اشبرتقالبنموالتربةولاالمناخيسمح

والطعم.الشكلفيالبرتقاليمت!بهالسيترابخ

الشائعة)الحمضيات(الموالحنباتاتتطعيمتموقد

خاصةالسيترانجأنواعلبعضالأرضيةالشقانعلىتجاريا

السيقانوتعطىوالتروير.والراسكالكاريزو،أنواع

لأمراضومقاومأصلبانظاماالموالحنباتاتالأرضية

سم.8إلى5منالسيترانجبرتقالقطريبلغوقد.الموالح

الطبخ،فيويستعمل،للبرتقالومماثلحمضيوطعمه

.المشروباتأنواعمختلفإلىالنكهةوإضافة

الموادمجموعةإلىتنتمى،كيميائيةمادةالسدثرب

العلماءيعرفولا.الفلافونشبهباسمالمعروفةالكيميائية

البشرلصحةلازمهووهلالتحديد،وجهعلىالسيترينما

علىتساعد،الفلافوناتشبهأنوجدواولكنهملا.أم

يؤثرحيث،الدمويةالشعيراتمنالنزيففيالتحكم

جدرانعلىعفيتامينباسمأيضايعرفوالذيالسيترين

ماوعادة.للنزفتعرضاأقلفيجعلها؟الدمويةالشعيرات

استخلاصهطريقعنطبيا،المستخدمالسيترينتحضير!م

.الليمونوقشرالأرناؤوطيالفلفلمن

قمة.،أوريزابا:نظرا.سيتلالتبيتل

مشعوذطبيبأم(.98)1834-.يولسلتدج

الهنكبابا--السايوكسالهنودلطائفةورئيسوعراف

ويعتقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفييعيشونالذين

بيجهورن،ليتيلمعركةفيللهنودقائداكانأنهالكثيرون

فىجرتاقيمونتانافي

،أم876عاميونيو52

جورجأ!ائدافيهاوتوفى

سيتنجعملولقدكوستر.

رئيسيكعراففقطبول

وقد.للمعركةالإعدادفي

منعامقبلزاعماادعى

رؤيارأىأنهالمعركة

علىالأعداءفيهايستسلم

برلسيتن!عامربيعوفي.يديه

بولسيتنجقادام،876

فيأسلوبهمبتغييرالهنودفيهااخبرالتي،الشمسرقصة

نأعليهميجبشجاعتهمعرضمنوبدلأ.الحرب

وأدى.للبيضويتركوهاأراضيهميفقدواأوليقتلوايحاربوا

هذهوبعد.وجنودهكوسترإبادةإلىالحربيالتنظيمهذا

إلىعادثمكندا،إلىوأتباعهبولسيتنجنزح،المعركة

فيالحبسمنسنتينوبعد.ام881عامالمتحدةالولايات

علىغرفةفيعاش،الجنوبيةداكوتافىراندولفورت

ساعدام098عاموفي.الولايةتلكفىمرتفعةصخرة

يعدذلكأنالحكومةواعتقدت.الشبحرقصةبدءعلى

شرطةضابطفأرسلت،الهنديةالحروبلتجديدمحاولة

ابنه.وقتلقتلهتمالعمليةهذهوفي.بولسيتنجلاعتقال

الجنوبية.بداكوتاالانيعرففيمابول!ميتنجولد

ء.البطيوتعنىهنكسي،يسمىكانصبياكانوعندما

الهنودضدالقتالفيفائقةشجاعةأبدىأنوبعد

والدهوقام،بولسيتنجاسمعليهاطلقبمونتانا،السيوانيين

الجديد.الاسمباختيار

)تركي!البكتيريابمالبروتوبلازمانظر:.السدئويلازم

الخلية.)الخلايا(،الحياةاليخضوربمحبيباتالكتيريا(بم

شاعرةام(.649-أ)887إيدىالسيدةسيتول،

أكثرإحدىصارت.إنجليزيةسيرةوكاتبةوناقدة

زمانها،فىوالخلافللجدلالمثيرةالأدبيةالشخصيات

الغريبحياتهاوأسلوبالتجريبيشعرهالغموضنظرا

التىللنظراللافتةالمدهشةبملابسهاعرفتوقدالأطوار.

الوسطىالقرونوثياب،المذهلةالمثيرةقبعتهاعلىتشتمل

الضخمة.المجوهراتقطعمعالمسدلةالمتدلية



-3-لافي-سيتولهاجمت

-إع!كاصصع-لللجدالمثيرةتهامؤلفا

!س!سللذوقالمنخفضالمستوى

3ت!+!المجتمعفيشاهدتهالذي

انتقدتلقد.الإنجليزي

للشعر،الاجتماعيةالمواقف

وأأنماطعلىيركزالذي

الضجيجعلىتشددنماذج

سيتولإيدثا!دةسبيلعلى.والتخيلات

سيتولاستخدمت،المثال

وأالشعريالوزنأمبما29)9الباردالساحلعاداتفي

الإفريقيةالقبائللي!نمقارنةلعملالإفريقيةالموسيقىإيقاع

سيتولعبرتولقد.ام029عامفيإنجلترافيوالمجتمع

المشبوبةالعاطفيةواستجابتماياالعميقةالدينيةمشاعرهاعن

-ا)939الثانيةالعالمب،الحربأحدثتهالذيالرعبنحو

ام(،)429الشارعأغانيمثل:مجموعاتفيأم(459

الإنجليزيةالمالكةللأس!سةالذاتيةالسيرةسيتولكتبتكما

وقد.القصةوكتابةوالموسيقيالأدبىالنقدمعوالمؤلفين

بعنوانموتهابعدأ65911عامفيالذاتيةمميرتهاصدرت

الرعاية.تولت

فيلحسكاربوروجؤنيسيتولإيدثالسيدةولدت

ضجةأحدثتأم239عاموفي.أرستقراطيةأسرة

متعاقبةسلسلةوهي؟أم(.)229للواجهةلماصدارها

غنائيةكقصائدوضعت،قصيدةوعشرينلإحدى

نصبتوقد،واكونوليمالسيرلهاالموسيقىووضع

البريطانيةالإءبراطوريةفيرفيعةمكانةذاترائدةسيدة

.أم549عام

سنةمنحكم،يمةالفللمصرملكاكانالأولسيتي

حملتينحكمهبلايةفيقاد..مق0921سنةإلى3013

بناءوليعيداهـجثيينتقدملقمعمحاولةفيسورياإلى

سيتيبنىوسوريا.فلسطينفيالثالثتحتمسإمبراطورية

الكرنكفيالا:عمدةبهوأسوارزينكما،أبيدوسمعبد

رمسيسابنهوأ!صلهاالأولرمسيسوالدهبدأهاوالتي

فقد،الملوكواديبمافيأروعكانالذيضريحهأما.الثاني

مومياءمعا!مياؤهوجدتكماام،817عاماكتشف

منبالقرباخرضريحفيأم881عامفيالثانيرمسيصر

.البحريالدير

!أوله.العالممصار،!أكبرمنواحدبفكسيتى

،نيويوركلمدينةيالتجارالمركزمنطقةفيفرعا092من

دولة.39فيمكتب3و...ونحو

365السيجار

ما218عاميونيو61إلىالمصرفتاريخويرجع

ترخيصئاالقضائيةنيويوركولايةسلطاتأصدرتعندما

بانك.سيتىنيويوركمصرفإلى

عامفيالأمريكيالوطنيالنظامالمصر!تدخل

عامفىبانكسيتىإلىاسمهتغييرتموقدام،865

وهى،كوربمسيتيروافدأحدالمصرفويعد،ام769

.الجنسياتمتعددةماليةخدماتهيئة

المصريالإلههوالقديمةالمصريةالأساطيرزعمفيسيت

الصحراوية.والأرضوالظلاموالعنفللعواصفالقديم

والخنازيروالأفاعيالصحراءلحيواناتإلهاكانكما

يشبهجسمذيبحيوانلهويرمز،والتماسيحالبحروأفراس

وذالجسمطويلوهوالصيد.كلابمنكلباأوآوىابن

مستطيلتانأذنانولهومقوس،رفيعوأنفطويلةرقبة

!سيثيصورماوكثيرا.ومسنخشنوذيلمرفوعتان

.حيوانورأسإنسانبجسبم

فقدالفوائد،بعضسيثصفاتفيالمصريونراى

-رع-الشمسإلهيحمىسيثأنيعتقدونكانوأ

تهددهعندماخاصةالسماء،عبراليوميةرحلتهخلال

لسيثالمصريينملوكعزاوقد.الخطرةأبوفيسأفعى

الدلتافيعقيدتهوازدهرتالضاربةالحربيةقدراتهم

الثامنالقرنفىالغزاةالهكسوساستقرحيثالمصرية

وسطفىكذلكسيثاشتهروقدالميلاد.قبلعشر

1912)حوالىعشرةالتالممعةالحاكمةالأسمممرةفراعنة

.م(.ق8311إلى

فقدنذلآ،شخصاسيثظهرأوزيريسأسطورةوفي

علىحاكماكانالذيأوزيريسشقيقهمنيغارسيثكان

إربا.إرباوقطعهوقتلهفخدعهمصر،

يستخدم،الجافالدخانمنمحكمةدفافةالسيجار

النحيلالقصيربينالحجمفيالسيجارويختلف.للتدخين

باسمالمعروفالرقيقوالطويلسيجاريلوس،يسمىالذي

اسمعليهيطلقالذي،الممتلئوالكبيربانيتيلاس

أنواعه،أغلىولكنآلئا،يصنعالسيجارمعظم.كوروناس

باليد.الملفوفذلكهو

أصنافوثلاثةأجزاء،ثلاثةمنيتكوناسميجار،معظم

الأكبرالجزءتشكل،الملفوفةالتبغأوراقحشوة.التبغمن

ببعضبعضهاالحشوةهذهوتمسكالسيجار.جسممن

بهايغلفتبغورقةوهناك.رابطةتبغورقةوتحيطها

بعضفىنجد.الرابطةالورقةحولملفوفةالسيجار،

التبغوورقةالرابطةالتبغورقةأنالرخيصالسيجارأصناف

المعادالتبغفروخمنمصنوعتانالسيجار،بهايغلفالتي
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سبقتالفةخشنةتبغأوراقمنمصنوعةفروخوهي،توليفه

لاصقة.بمادةوخلطهاطحنها

التبغ.بمالتدخينكوبابم:أيضاان!

رقيقة.ورقةفيملفوفة،التبغقطعمنلفافةالسيجارة

وبعض.المجففالتبغمنتوأجمفةعلىالسجائرمعظمتحتوي

والذي،توليفهالمعادأضبغامنشرخعلىتحتويالسجائر

.الأوراققطعوبعضالمطحونةالأوراقجذورمنيتكون

تحتفظنكهةذاتكيميائيةمادةالتوليفةعلىوينثر

وقدطرفها.في)مرشح(فلترلهاالسجائرومعظم.بالنداوة

منالثمانينياتأوائلفيالسجائر،لتصنيعآلةاختراعتم

تلفالسجائركلكانتذلكوقبلعشر.التاسعالقرن

يدويا.

نأالعشرينالقرنمنالستينياتفيالعلماءأعلن

أثناءاستنشاقهمايتمأسلت!تواوالنيكوت!تالقطرانمادتى

القلبوأمراض،اشئةسرطانيسبباأنيمكن،التدخين

العديدفيصدرتالحينذلكومنذ.الأمراضمنوغيرها

للسجائر،المنتجةالشركاتتطال!،قوانينالبلادمن

بها،الكرتونيةوصناديقهسجائرعلبةكلعلىبطاقةبوضع

الإذاعةفيالتجاريةإعلاناتهامنعت،كماصحيتحذير

لتلفاز.وا

السجائراكتسبتالعشزين،القرنمنالسبعينياتوفي

.!جيرةشعميةأخي!صت!تواالقطرانمنالمحفضةاضسبةاذات

إجراءطري!تعرالمواد،هذهنمسبمنالمنتجونخفضوقد

مرفرحواستخدامبالترشيرء،أصسيجارةاتصميمافيتغيرات

!متخففتهويةوعملية،للتبغوبدائ!!،توليفهمعادالتبغ

وجهةمن-والتدخين.استنشاقهقبلالسيجارةدخانتركيز

منيعدونهحيث،حرامالإسلاميالدينعلماءبعضنظر

الذين)تعالىقولهفيالكريمالقرآنبنصالمحرمةالخبائث

فيعندهممكلونجايجدونهالذيالأميالنبيالرسوللتبعون

وبحلالمنكرعنوينهاهمبالمعروفيأمرهموالإنجيلالنوراة

نأكما.571:الأعرافا!الخبائثعلدهمويحرمالطيباتلهم

بأيديكمتلقواولا)تعالىلقولهعنهامنهياتهلكةالتدخينفى

.591:البقرة!التهلكةإلى

بمالمرشحبمالتبغ؟السرطان،التدخين:أيضاانظر

النيكوتين.

أمريكىنحات(.-م291)4.جورج،سيجال

لمشاهدطبيعيةأحجامذاتالجصمنتماثيلبصناعةاشتهر

نشاطاتبواقعيةتماثيلهولعكس.اليوميةالحياةواقعمن

بعدالحماممنكالخروجالعاديةالأمورمنتعتبرولحظات

فيوجبةتناولأوهاتفيةمحادثةإجراءأو،الاستحمام

التيالنشاطاتهذهإلىالاهتمامسيجالويجدب.مطعم

علىمنعشةقوةإضفاءطريقعنيوميا،تتكررماعادة

الإنسانيالارتباطإلىوافتقارهاعزلهاخلاأ!منأعماله

أطبيعى.ا

حقيقيينأناسمنالجصيةشمخصياتهسيجالويصنع

كلتمثيلمنهاالهدفإذ،الهويةمجهولةتبدولكنها

ولكنه.الأبيضباللونالجصيصبغماوعادة.الناس

أعماله،معظموفى.والأزرقالأحمراللونينأيضايستخدم

ومقودكالأبوابحقيقيةأشمياءمعالشخصياتتتفاعل

ولد.العاديوضعهافيتتركالتيوالكراسىالعسيارة

.نيويوركمدينةفيسيجال

-أ)886جورجمانيكارلسيجبان،

نوبلجائزةعليحصل،سويديفيزياءاصمعاام(.789

السينيةالاشعةفيأعمالهعنأم429امحامأغيزياءافي

السينية.بالأشعةالطيفيالتنظيرالمسماةاضحليلاطريقةر

دراسةإلىوالمغنطسيةبالكهرباءالاهتمامعنتحولوقد

المرسماتمنأنواعاطوركما.ام419فيالسينيةالأشعة

أنواعبعضوكذلكالسينيةبالأشعةتعملالتىالطيفية

تمكندقةالأكثرالأجهزةهذهوباستعمال.الأشعةأنابيب

بحث.ذلكقبلممكنةتكنلمدقيقةقياساتإجراءمن

دراسةخلالمنللذراتالداخلىالتركيبفيكذلك

الإشعاعي.طيفها

درجةعلىوحصلبالسويد،أوبيروفىسيجبانوأسد

وفيالسويد.فىلوندجامعةمنأم119عامأرركتوراها

أكاديميةفيللفيزياءنوبلمعهدمديرأصبحم3791عام

فينوبلجائزةعلىكايابنهوحصل.للعلومستوكهلم

الطيفىالتنظيرتطويرفيإسهامهعنأم819عامالفيزياء

للإلكترون.الاستبانةعالي

م(.0391-981)6هنريالسير،سيجريف

وقد.السيارأتلسباقالأولىالأيامفيبريطانيابطلاكان

مراتثلاثالسياراتلسباقالعالمىالقياسيالرقمحطم

سرعتهوبلغت.أم2691،2791،929الأعوامفي

قتلوقد.ام929عام،الساعةفيكم()372ميلا231

للسرعةالعالميالقياسيالرقمزيادةمحاولتهأثناءسيجريف

الساعة.فياكم(/58)49ميل76)89إلىالماءفي

تمنجعالتيسيجريفجائزةأنشئتلذكراهوتخليدا

النقللأدواتممكنةعروضأفضليظهرالذيللبريطاني

.أدمونتونفيولد.المائيةأووالجويةالبرية

إمبراطور.(م3741-631)8سيجسمولد

حكم.وفاتهحتىأم014عاممنالرومانيةاللإمبراطورية
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في)نزاعالكبيرالانشقاة،إنهاءفيوأسهموبوهيمياالمجر

البابواتفيهاشتسكالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

ابنوهوبألمانيا،،نورمبرجفيسيجسموندولد(.المنافسون

ملكالمميجسموندتوج.الرابعتشارلالرومانيالإمبراطور

رومانيا.اسبراطوراإانتخابهبعدام387عامالمجرعلى

للقادة)اجتماعالولاءمجلسسيجمسموندأحدث

حسمالذيا؟صل!ر،فيبارزةقوةيمثلكان(،الكاثوليك

مارتنوانتخبأم،417عامالكبيرالشقاقعلىوقضى

البابا.لمنصبالخامس

علىملكاسيج!حوندتوجأم042عامفي

ديني)مصبحهسجونأتباعطردهذلكومعبوهيميا،

(،بالإعدامكونستنسمجمععليهحكمبوهيمينصراني

علىوافقولكنهه!رسلامةلمسيجسموندضمنوقد

عامملكاهيميونالبمبهاعترفبعد.فيماالحكمتنفيذ

ببعفأمورا،تعلقةمطالبهمعلىموافقتهبعدام436

الكنيسة.

فيالألمانيالأدبفر!أسطوريابطلاكانسيجمرلد

خرافيكنزعلىحصسلشائاكانعندما.الوسطىالعصور

قتلذلكإلىإانحمافة،إخفائهإلىتؤديوعباءةالنبلونغمن

نأإلاوتحصينا.ءنعةجسمهأكمسبممابدمهواستحمتنينا

تاركة،كتفيهبينهظهرفينقطةعلىسقطتزيزفونورقة

أعضاءأحدلمماجينقتلأعوامعدةوبعد،منيعةغيربقعة

غيرالبقعةهذهفيبرم!ابطعنهسيجفريدالبرغنديالبلاط

زوجةمنالكنزىىذلكبعدهاجيناستولى،المنيعة

الراين.نهرفيوأخفاهكريمهلد،سيجفريد،

قصيدةوهىالنبلونغنلإت،بطلهووسيجفريد

تقريبا.ام002.كلامفيمجهولمؤلفتأليفمنملحمية

الفلسونجافىفل!!ونجسيجردأنهعلىسيجفريديعرف

الثانيالقرنفيلنداأيىفىكتبتنثريةقصةوهيساجا،

المؤلفاعتمدوقدتقريباالميلاديينعشرالثالثأوعشر

أعمالهفىالعملينهذينعلىفاجنرريتشاردالموسيقى

أم(.876-)9186النبلونغحلقة،الأربعةالأوبرالية

خطياسمكانسيجفريدخط.خطسيجمريد،

القرنأوائلفيألمانياأقامتهمااللذينالمحصنينالدفاع

هيندنبرغفونبولالألمانيانالجنرالانأقاموقد،العشرين

-6191شتاءفيالأولسيجفريدخطلديندورفوإيرك

-191)4الأولىالعالميأالحربخلالأم،179

وبلجيكا.فرنسااطشماعبريمتدالخطكانام(.189

عندماهيندنبرغضلىعليهأطلقواالذينالحلفاءحطمه

نهايتها.منالحرباقتربت

هتلرأدولفشيد،العشرينالقرنمنالثلاثينياتخلال

وفرنسا.ألمانيابينالحدودطولعلىجديداسيجفريدخط

الدباباتودفاعاتالحصونمنالسلسلةهذهصمدتوقد

الضخمةالحصونمندفاعيخطوهوماجينو،خطأمام

خطالحلفاءشق.خطماجينو،انظر:فرنسا.أنشأته

الثانيةالعالميةالحربخلالالهتلريسيجفريد

دا!يئ.أجزافبعضزالتوماأم(145-9)939

الأولى.العالميةالحربأيضا:انظر

أكثركاد.م(8791-981)3ندريهأسيجوفيا،

وقد.العشرينالقرنفيتأثيراالكلاسيكيينالجيتارعازفى

علىللعزفالحديثالأسلوبتأسيسفيسيجوفياساهم

الجيتارمنزلةرفععنكبيرحدإلىمسؤولأوكانالجيتار،

الكلاسيكية.الموسيقىفيالمنفردةالالةمنزلةإلى

قطعلكتابةكبارامؤلفينسيجوفيامهاراتشجعت

الملحنينمنالعديدأعمالأيضاكيفكمابالجيتار،تعزف

القطعبعضوألفالجيتار،علىلتعزفالمشهورين

الأصلية.

بنفسهيتعلموبدأبأسبانيا،لينارسفيسيجوفياولد

عاموفيعاما.12سنهكانعندماالجيتارعلىالعزف

فيالعامةالموسيقيةحفلاتهأولىسيجوفياقدم،ام909

اكتسبقدكان،الثلاثينياتمطلعومع.غرناطةمدينة

وأمريكاأوروبافيالموسيقيةجولاتهخلالمنعالميةشهرة

.المتحدةوالولأياتالجنوبية

علىمعتنقوهايطدق.الهنديةالدياناتإحدىالسيخية

يتبعونفهم.التابعين:عندهمويعني،السيخلفظأنفسهم

كتابيحتوي(.الدين)معلميروحيينمعلمين01تعاليم

صاهبجرانتغوروباسمالمعروف،المقدسالسيخ

الروحيين.المعلمينهؤلاءتعاليمعلى(المقدس)الكتاب

الهند.فيالسيخمنمليونا41حوألىيعيش

فرد.ء..حوالىبوعظ،ناناك،سيخىمعلمأولبدأ

أكبرمنوهما،والإسلامالهندوسيةمنكلاعارضوقد

الاعتقادالسيخيةاعتنقتالهند،فيأنتشاراالديانات

يموتعندماالاعتقاد،لهذاوفقا.التناسخفيالهندوسي

وأحيوانجسدفيجديدمنالحياةإلىالروحتعودالجسد

اخر.إنسان

الهندوسيالاعتقادعلىكذلكالسيخيةتشتمل

الحيواننوعتحددالفردأعمالأنعلىتنصالتيبمالكرما

التالية.الحياةفيالروحإليهستنتقلالذيالإنسانأو

وأن،الدنيويةالنشاطاتتجنبأتباعهمنناناكطلب

قوةالسيخكون،وفاتهبعد.ومستقيمةمسالمةحياةيعيشوا



السيد368

،ام996فى.المسلمينضدأنفسهمعنللدفاععسكرية

السئالجنودمنمجموعةالعاشر،المعلم،سينججوبندقاد

ا!ديني.االاستقلاللتحقيقمعاركعدةفي

م9184حتىمستقلةمملكةلإقامةالسيخحارب

،أم469فيالهنداستقلالبعدبريطانيا.غزتهمعندما

عامفيالهند.فيبهمخاصةبولايةالسيخطالب

يحكمهاالتىأجنجاباولايةالحكومةأقامتأم،669

للهندوسية،المقدسةالمدينةأمرتسار،وتقعجزئيا.السيخ

اتساعبطلبأصسيخابدأام079عامفي.البنجابفي

بعضاتجهتأم،089عاموفى.البنجابعلىسيطرتهم

وأرسلت،الإرهابيةأصعنفاأعمالإلىالسيخجماعات

ونشبام849فيالبنحابإلىقواتهاالهنديةالحكومة

الأفرادمنمئاتعدةقتلإلىأدىمماأمرتسارفيالقتال

الرئيسي.أصسيخاضريح،الذهبيالمعبدمنبالقرب

سيني.رانجيتبمالبنجابأمرتسار؟أيضا:انظر

أحدعدىأطدقاسمام(.990-0401)السيد

دياز.رودريجوالحقيقيؤاسمهالأسبانيينالقوميينالأبطال

تعنيالتيالسيدالعربيةالكلمةإدىالسيدوترحثلمة

الثانيسانشوجيشفيالسيدخدم.الرفيعالمقامصاحب

ألفونسوالمكروهشقيقهأصبحسانشومقتلوبعد.لقشتالة

صغيراجيشاحينئذالسيدفجمعالسيد.بنفيفقامملكا،

تلكوفي،يستأجرهشخصأيصففىيحاربوصار

أسبانيا،منكبيرجزءعلىيسيطرونالمسلمونكانالأيام

منمكنتهضخمةوثروةكبيرةقوةالسيداكتسبوبسرعة

.أم490عامبلنسيةعلىالاستيلاء

السيدملحمةفيغربيةأسطورةالسيدقصةأصبحت

القصصمنكثيروفي،أم041عامحواليكتبتالتى

مسرحيةبموضوعقصتهأوحتكما،اللاحقةالشعرية

بالقربالسيدولد.كورنيبييرالفرنسيالمسرحيللكاتب

.هناكودفن،بورجوسمن

.الأدب،الأسباني:أيفخاانظر

7918هـ،4411-)1315عليإبراهيمسيد

بتجويدهاشتهرشهير،مصريخطاطام(.499-

والديواني(التعليق)نسخوالفارسيوالنسخأضلتالخطوط

فيطفولتهمنذالخطبتعلموبدأ،القاهرةفىولد.والرقعة

علىودرسالأزهر،فيالنظاميالقسمدخلثم،الكتاب

أكتشفقدالغرمصطفىالشيخوكان،فيهالخطأساتذة

القاهرةمساجدخطوطيتأملكان.وشجعهموهبته

جاممح!دخطوطمنالفارسىالخطفتعلمويقلدها،

محبيلعلىالزهديعبداللهخطوطمنالجليوالثلث،علي

عليإبراهيمسيد



936رويشدسيد

ومحمدمؤنسالخطارونكتاباتعلىوتمرن.عباس"أم

افتئوقد.حسنيحسينالخطاطعلىتتلمذكماجعفر،

عاممنذالخطودرس،العشرينيبلغأنقبلللخطمكتبا

فيثمالابئشدائية،المدارسفيام(189هـ،ا)337

الأمريكيةوالجامعة،العلومودار،الخطوطتحسينمدرسة

كبارمنعدذاوأبر،زالكثير،عليهتتلمذ.القاهرةش

العربية.ليالبلادمصرخطاطي

وعرفأبولو،جه،عةفيوعضواأديبا،شاعراكان

تجلىوقد،الجميلوخط!العربيةاللغةعلىوغيرتهبأخلاقه

العربيةالكتابة"مسيرفيالنظرلجنةبجلساتمواقفهفيهذا

اللجنةبهذهصتضواكان،العربيةللغةالأولفؤادبمجمع

الخطوطاتهـحهدفيحاضرأم(.479أهـ،)367

المجلسفيالتشكيليةالفنونبلجنةعضوأواختير،العربية

ثم،الاجتماعيةوالعلوموالادابالفنونلرعايةالأعلى

لاثقافة.الأعلىالمجلسفيالتراثللجنةعضوا

وكراسان،العربيالخطفنبعنوانتعليميكتابله

هـ،ا136)المسودانحكومةقررتهماالنسخخطلتعليم

ام(.249

كانتالتياساتالكمفىالرقعةخطبكتابةوشارك

الخطية،اللوحاتمئا!تإلىبالإضافةمصر،بمدارسمقررة

السلامومسجدميابالىالفولىمسجدزيختالتيوخطوطه

الحسينمسجدوقبلةبالهندبانغالورمدينةومسجدبالجيزة

فيأعمالهمنمجهصعةونشرت.غيرهاوكثيرالقاهرةفي

بواشتطن.العربيالخطروائعبعنوانكتاب

منالأخيرةالدحظاتحتىالمتدفقعطاؤهيتوقفلم

.بالقاهرةتوفي.عمره

العربي.الخط:أيضاانظر

-372هـ،ا73-501)الحميريالسيد

مفرغبنربيعةبنيزيدبنمحمدبنإسماعيلم(.978

أبايكنى،العباسيالعصرفيالشيعةشعراءمن،الحميري

والسيداسشهور.شاعرمفرغبنيزيدوجده.هاشم

الناسأكثرإن:يئنالحتىمكثرمطبوعشاعرالحميري

وأبوالعتاهية،بث!ار،:ثلاثةوالإسلامالجاهليةفىشعرا

.الحميريوالسيد

نقىالشعر،فيالمذدلبحسنشاعرالحميريوالسيد

لمسئلولما،والحوشيالغريبإلىلايرتاحالألفاظ

يفعلكماعنهماقسألالغريبمنشعركفىلاتستعمل

منيلذهالقلوبمنقريئاشعراأقوللأن:قالالشعراء؟

.وهامالأفيهتضلشيئاأقولأنمنخيرسمعه

الحميريالسيد:المحدز؟نأشعر:يقولعبيدةأبووكان

وأسلكهأطبعهما:ؤالالسيدشعرالأصمعىقرأولماوبشار.

لماالسلفسبمنشعرهفيمالولاواللهالشعراء،لسبيل

أحد.طبقتهمنتقدمه

وهوالساحر،بنإسماعيلالحميريالسيدراويةوكان

خلافةحتىالسيدعاش.وشعرهخبرهجلروىالذي

ببغداد.ودفنماتأيامهوفيالرشيد،هارون

قوله:البيتألرثاءفىالمشهورةقصائدهومن

الحسينجدثعلىأمرر

الزكيهلأعظمهفقل

منلازلتأعظمصآ

رويهساكبةوطفاء

بقبرهمررتواذا

المطيهوقفبهفأطل

للمطهرالمطهروابك

النقيهوالمطهرة

أتتمعولةكبكاء

المنيهلواحدهايوما

المغنينأشهرمنأم(.239-2918)درويشسيلى

العشرين،القرنأوائلفيالعربيوالعالممصرفيالشعبيين

فىولد.الحديثةالعربيةالموسيقيةالنهضعةروادأحدويعد

عنها.تعليمهيزدولمبالكتاتيبالتحق.الإسكندرية

المقرئينتقليدعلىالفائقةبمقدرتهأظفارهنعومةمنذواشتهر

بإنشادوبدأذلكبعدتحولولكنهبمزمانهفيالمشهورين

منذالغناءفاحترفشديدانجاحاولاقىوتعلمها.الأناشيد

والمقرئينالمغنينمشاهيرتقليدفىواستمر.أم609عام

معا.

فرقةإلىاللهعطاأمينالممثلضمه،أم709عاموفي

مععروضعدةدروي!سيدوقدم.اللهعطاسليمأخيه

تكنلمالعروضتلكأنغير،ولبنانمصرفيالفرقةتلك

عاد.ام019عامنجاحالقيتبل،العامذلكفيناجحة

وعمللبنانفياشتهرأنبعدام219عامدرويشسيد

معالمسرحيةالعروضبعضوقدم،المسرحفيذلكبعد

الريحاني.ونجيب،حجازيسلامة

بالجماهير.بالتصاقهادرويشسيدموسيقى!يزتوقد

الجماهيرأطربتالتيالحماسيةالمقطوعاتمنعددافألف

وأهم.الوطنيوحماسهامشاعرهاعنوعبرت،عهدهفي

وضعهالذيالوطنيالنشيدالمضمارهذافيألفما

منها:كثيرةغنائيةمسرحياتولحن.الوطنيةللحركة

منموشحاتولهالبروكة.شهرزاد،،الطيبةالعشرة

اشتهرتكمااعطباري.عزمنيتيمولشحةأشهرها:

ويقلدهاالجمهوريرددهاوصارالمصريالشارعفىأغانيه

محسوب؟مرةسنةكلزورونى:أغانىمثلالفنانون



الزببرسبد037

الأدوارهذه.إلخ.نورها.يامحلىطلعتبمكونتاس

الحياةأنماطمننمطاتمثلكانتالتيالخفيفةالفلكلورية

آنذاك.مصرفيالاجتماعية

فىمعظمهاكتبالتيأعمالهحصيلةكانتوقد

62:هيأمبم239-1791بينفقطمشواتستمدى

وأنطونيو،كليوباتراأوبرامنالأولوالفصلأوبريتا،

وطقطوقة.أغنيةوخمسينموشحا،أ7وأدوار،وعشرة

إثرهاعلىماتقلبيةبنوبةدرويمقمميدأصيب

بالإسكندرية.

سيد.الزبير،:انظر.الزييرسدد

-؟(.أم862؟،أهـ-)927الهاديشيحسيد

الملايوفيالإسلاميينوالمحررينوالناشرينال!ضابأشهرمن

عشر،التاسعالقرنبدايةفيظهرواالذين)إندونيسيا(

تلك،الإسلامىالتنويرحركةعنومدافعامحامياوكان

أ!ديناعنالمفاهيماإصلاحإلىتهدفكانتاقيا!كة

الحديث.الغربىالعالمتحدياتلمواجهةالإسلامى

الملايومنوالداهكانملقا،فىالهاديش!يخسيدولد

شيخسيدبلغوحينماالأص!!،عربىكانأباهأنإلا

أصسلطانأصشقيرقاغيرالأختبناهعشرةالرابعةسنالهادي

بمكةالحجفريضةاصضاءعائلتهمعمعافرحيثرياو

مرحصاكانتالتىالقاهرةإلىانتقلذلكبعدثم،المكرمة

.الزمانذلكفيالدينيوالتنويرللإصلاح

يدالهاديشيخسيدقدمام،609عاموفي

سنغافورةفيوالقائدالإيمانمجلةوطبعلتحريرالمساعدة

والمشاركينالمساهمينأقوىمن-بعدفيما-أصبححيث

إلىانتقلالشرينالقرنمنالثانىالعقدوبنهايةفيها.

مدارسمدرسةلإنشاح!المساعدةيدأيضاوقدمبنانجمدينة

المدارسأشهرمن-بعدفيما-أصبحتالتيالمشهر

الملايو.فيالمميزةالإسلامية

أحديدابنشرقامالعشرينالقرنمنالعشرينياتوخلال

منومجموعةوالمجلاتوالجرائدالطويلةالقصصمن

الدينية.الكتب

أهـ،6091-)1324-385قطبسيلى

أديب،الشاربيحصينإبراهيمقطبسيدام((.669

أسيوطبمحافظةموشةبقريةولد،مصريإسلامىومفكر

القرآنوحفظالأوليتعليمهتلقىوبهامصر،صعيدفي

)عبدالعزيز(الأوليةالمعلمينبمدرسةالتحقثم،الكريم

عاموتخرجالعلومبداروالتحقشهادتهاونال،بالقاهرة

تربويةبوظائفالمعارفبوزارةعمل.أم339هـ،أ352

عاموعادعامينلمدةأمريكاإلىالوزارةوابتعثته،وإدارية

المصريالوفدحزبإلىانضم.أم059هـ،أ037

.ام429أهـ،361عامخلافأثرعلىوتركهلسنوات

ايإخوانجماعةإلىانضمأم059هـ،أ037عاموفي

وصدرالحكمنظامعلىالتآمربتهمةوحوكم،المسلمين

.أم669هـ،أ385عاموأعدم،بإعدامهالحكم

قطبسيدحياةمضت

النشاطمرحلة:مرحلتينفي

العملومرحلة،الادي

بدأتقدو.الإسلامى

بدارطالئاكانمنذالأولى

منالعديدفنشر،اعلوما

المجلاتفىالنقديةالمقالات

العقادعن،والصحف

الح!جموتوفيقوالرافعى

قطبسيدوجمع،محفوظونجيب

كتبكتابهشيبعضها

،الحادةالنقديةمعاركهلهوكانتأم()469وشخصيات

المجهولالشاطئبعنوانشعرديوانأصدركما

سيرةوهوأم()469القريةمنطفلوكتابام(،)359

المرحلةهذهوفي.حسينلطهالايامكتاب:حىمنذاتية

ومناهجهأصولهالأدبيالنقدكتابأصدرأيضا

برزتوفيه،والمعاصرةالأصالةبينبالجمعتميزأم(9)48

.القرآنظلالفىكتابهفين!يتهبدايات

اهتماماتهبواكيرظهرتالأدبيةالمرحلةوفى

مجلةفىالقرانفيالفنىالتصويرمقالةفنشر،الإسلامية

ذاتهاالفكرةإلىعادأنلبثماثمأم()939المقتطف

ام(،9)45القرآنفيالفنىالتصويروأصدرفاتسئلها

دراسةوهماأم()479القرآنفيالقيامةومشاهد

.للقرآنالبيانىالإعجازفيجديدةبلاغيةجمالية

العملبينجمعتفقد،الإسلاميةالمرحلةوأما

ظلالفيكتابنشروفيهاالإسلاميةوال!ضابةالإسلامى

فيهجمعجزءا،ثلاثينفيبم(ا469-1591)القران

العميقة،القرانيةوتأملاتهوالادبيةالفكريةثقافاتهخلاصة

والأوضاع،خاصةالإسلامىالعالمواقعفيوآرائه

والقيمالظلالفكرةوكانتالمعاصر.أحالمافىالإنسانية

طائفةأصدركذلك.الكتابهذافيهامةركيزةالتعبيرية

العدالةمنها:خاصطابعذاتالإسلاميةالكتبمن

العالميالسلامأم(بم)949الإسلامفىالاجتماعية

بلغتوقد.الطريقفيمعالمأم(بم159)والإسلام

كتابا.وعشرينستةحوالىمؤلفاته

.المسلمونالإخوانأيضا:انظر
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سيدابناليعمري،محمدبنمحمدبنمحمدام(.334

شاعر،،مؤرخ،اتظحامحدث.الفتحأبوالدينفتحالناس

ورحلالقاهرةفيولد،الأندلسمنأصله.فقيه،احوي

قال.كثيرينمنوسصلح.والشاموالحجازالإسكندريةإلى

شيوخه:أشهرمن.الألفيقاربونمشايخهولعل:الذهبي

وابنالعيد،دقيقوالمت،الحديثعلمعليهتلقىحيثهـالده

.النحاسبنالدينوبهاء،البكريبنتوشاميةعساكر،

الدينوصلاح،الغزيالفرجأبو:تلاميذهأشهرزمن

فنونفيالأثرءيونمنها:مصنفاتعدةصنف.الصفدي

قبله؟الذيمختصرالعيوننوروالسيربموالشمائلالمغازي

الإصابةتحصيل3ببمالترمذجامعشرحفيالشذيالنفح

الصحابة.تفصيلفى

السيد.نصير،انظر:لصير.السيد

البروسيةالنكرنسيةالحربانظر:.معركة،سيدان

(.الحرب)تطور

روابطها؟والفروسيةرتببمالدوقأنظر:.السيدة

.الليدي،الوسطىالعصور

أ!ريكافيتوجدسامةكبيرةحيةالأددئهالسيدة

وترينيداد.،الجنوبيةأمريكافيالمداريةوبالمناطق،الوسطى

ونصفأمتارثلاثةطولهايبلغحتىالحيةهذهتنمووقد

الحفريةالحياتمنالأخرىالأنواعتشبهوهيالمتر.

وفتحةالعينبينعصيقتجويفبهايوجدحيث،السامة

يساعدمما،للحرارةحساسةالتجويفهذاوبطانة.الأنف

وتتميزالحار.الدمذواتمنفريسةعلىالعثورعلىالحية

بقعبهلتماح!بنيأوأ!ووحلدهاكبيرةسامةحيةالأدغالسيدة

الظهر.فىسوداء

371الملونةالسيدة

بهيوجد،باهتبنيأوأصفر،لونهخشنبجلدالحيةهذه

اللونويكونالظهر.علىالكبيرةالعسوداءالبقعمنصف

أنيابهاتنمووقد،متدرجقرنفليبلونمختلطأالباهتالبنى

وتنتجالسنتيمتر.ونصفسنتيمترينيبلطولهاحتى

يبلغالذيوضحإلبيضطريقعنصغارهاالأدغالسيدات

منقليلاوأكبر،أبيضلونها،بيضاتعشرنحوعدده

جحرفيأوعش،فيوضعهايتموقد.الدجاجبيض

أسرهاحالفينموهايطردلاالادغالوسيدةصغير.حيوان

الأكل.عنتمتنعحيث

السامة.الأفعىبمالحيةأيضا:انظر

أنواعمننوعينعدىيطدقاسمالملوئلأالسيدة

أجنحتها.ألوانلجاذبيةكذلكسميتوقد.الفراشات

بقععلىوتحتوي.سم5مفرودةوهيأجنحتهاطولويبلغ

ورديةبألوانالتحتيةأجنحتهاتكتسيوبينما.اللونرخامية

برتقاليةبنيةالفوقيةأجنحتهاتبدو،وبنيةوبرتقاليةصفراء

علىالملونةالفراشاتهذهتهبطماوعادة.رئيسيةبصفة

لحمامبالكاملجناحيهاوتعرض،المكشوفةالأرض

شمسي.

مسافاتوتهاجر،وقوةبخفةالملونةالفراشاتتطير

إفريقياشمالمن،ربيعكلمعهجرتهاتكونإذ،بعيدة

بعضوتعود.المتولعمطالابيضالبحرعبرأوروباإلى

الصيف،أواخرفيإفريقياإلىعكسيةرحلةفيالفراشات

الشتاء.أثناءأوروبافييموتبعضهاولكن

أخضر،صغيرابيفئاالملونةالسيدةفراشةأنثىتضع

،نباتاتأوراقمنالسفلىالوجوهعلىالأخرىتلوواحدة

يرقةوتتغذى.الحؤولوالأرقطيونوالقراصالشوكمثل

الدائمةالزهرةمثلبنباتاتالأمريكيةالملونةالفراشة

.الجبالمنحدراتفيدائماعليهايعثرالللونةالسيدة
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إلىمائلأخضروجسمفاحمرأسولليرقة.والبرسية

.أصفرانخطانجانبيهعلىبالأصعود،مرق!قالصفرة

تتحركثمالنباتورقةمنالسفليبالوجهاليرقةوتتغذى

منتحميهاالحرير،منطبقةاليرقةوتغزل.العلويالوجهإلى

غذائها.لالتهامانصرافهاأثناءالخاطر

الفراشة.:أيضاانظر

طبيب.(م9861-4261)توماس،ئهامسيلى

خلالمنيتمأنيجبالطبتعلمبأنيؤمنكانإنجليزي

يكونأنولابد.المريضعلاجأثناءالمكتسبةالخبرة

وردماعلىوليسالملاحظةعلىمعتمداالدواءاستخدام

.والنظرياتالتدريسكتبفي

وصفبإعطاءقامحيثالملاحظةقويتوماسكان

والحصبةالقرمزيةوالحمىالنقرسأمراضلأعرأضجيد

.ل!نفلونزاوا

دورست،بمقاطعةإيج!!وينفوردبمدينةسيدنهامولد

أغرنامنالأربعينياتافىنقيببرتبةبالجيشوخدم

الحربإبانكرومولأوليفرالقائدإمرةتحتالشمرين

وبعدهاأكسفوردبجامعةدرالممتهأتمثم،الإنجليزيةالأهلية

عمليا.المهنةممارسةفيبدأ

شأتىبالعقاقيرالعلاجعلىالحكمبأنسيدنهاميؤمن

وقدالأعضاء.وظائفعلملنظرياتوفقاوليسبالنتائج

منهتستخرجالذيالكينانباتاستخدامإلىالخبرةدفعته

.الحمياتلبعضكعلاجالكينينمادة

مميدنهامزمنفيالأطباءمنالعديدعارضوقد

المعينةالأمراضبعض!لعلاجالمعينةالعقاقيربعضاستخدام

!ميبرأماغالباالمريضأننفسهسيدنهامولاحظأيضا.

الشفاء.فيالقويةرغبتهنتيجةالمرض

ومعرفةفهمتطويرأجلمنسيدنهاماجتهدلقد

مثلماالأمراضتقسيماقترحكماالأمراضوطبيعةأسباب

التغييراتبأنأيضاوامن،النباتاتلتقسيمبالنسبةحدث

ال!وبئة.تفشيإلىتؤديالجويةوالعوامل

كتابأولأم()676طبيةملاحظاتكتابهويعتبر

اضيري.الطبفيتعليمي

سيدنى،ويلز(،ساوتليو)ولايةأسترالياانظر:.سلدلي

ميناء.،سيدنيبممدينة،الفديمةسيدنيبمخليج

مدينةميناءمنجزءمميدنيخليج.!خليجسيلىدي،

وتعتبربأستراليا.ويلزساوثنيوويمثقاطعة،سيدني

مركزاالدائريالرصيفالخلئالمسماةبهذاالمحيطةالمنطقة

الأولرادارمقرأنكماعليهالميناءجسريطلمهما.تجاريا

منه.دالقربية

فيليبآرثروهوويلزساوثنيولمقاطعةحاكمأولوقام

منبهيتمتعلمانظراللامشيطانموقعاسيدنيخليجباختيار

.والقواربللسفنامنمرسىولانهالعذبةالمياهتوافر

كاتبام(.86ءأ-)554فيليبالسيرسيددي،

الأولىإليزابيثالملكةح!ح!إبانوجنديبلاطورجل

ولدوالشعر.والنثرالادبيبالنقداشتهرإنجلترا.مدصة

معروفاوكانكثيراوسافركنتفيبينشيرسمتفىسيدنى

عنالدفاععملهخلالمنسيدئدافع.أجلاطافي

القصصىالشعرالصحئ!الشعرعنأم(058)القصيد

رئيسيأدبيعملأولذلككان.أعدائهضد-الخيالى

للملكةالمقترحالزواجسيدنيعارض.الإنجليزيةأطغةبا

.ام058عامأنجودوقمنإليزابيث

،بمبروككونتيسةماريأختهمنزلفيمؤقتااعتزل

بعنوانلتسليتهاقصصياوشعرارومانسيانثراوكتب

لاحقوقتفىالعملهذابتنقيحقامام(.058)أركاديا

النهائية.صورتهفىحررتهأممونتيسةاأنإلا

يتألفالذيوستيلاأستروفيهومحيدنيأعمالأكبر

المتتالىالعملهذايعتبر.أغنيةأوأقصائد801من

لقصائدالإليزابيتىالعصرخلالالكتاباتأروعمنواحدأ

المتتالية.اسموناتة

فيليستر،إيرلدادلىروبرتعمهإلىسيدنيانضم

محيدنىأصبح.مناضلةبروتستانتيةخارجيةبسياسةالمنادأة

جرحمنمات.ام585عامهولندافيلفلشينجحاكما

التالي.العامفىهناكمعركةفى

القديمةسيدنىمدينة.مديئة،القديمةسيدلي

وطرزلأشكالإحياء-الحالىبوصفها-تمثلأستراليةمدينة

.أم081سنةتبدوكانتكما،محيدنيفيالقديمةالمبانى

حوالىبعدعلىجوسفوردمنبالقربالمدينةهذهتقع

التيالأبحاثبعضأظوت.مميدنيشعمالمنكم07

فترةأثناءالقديمةسيدنيفيالتشييدطرقعلىأجريت

طبقاسيدنىمدينةبناءإعادةفىكبيرةرغبة،الاستيطان

بطررالمسماةالقديمةالاستيطانيةالطرزوأشسكاللطرز

سيدنىمدينةصارتهناومن،الجورجيالاستيطان

سيدنيعليهكانتالذيللوضجعواضحامثالآالقديمة

عشر.التاسعالقرنأوائل

نيوساوثبمقاطعةسيدنيميناءيوجدميئاء.لى،سيلى

البحريةالموانئأروعمنواحداويعتبربأستراليا،ويلز

العالم.فىالطبيعية

ميناءمنمكونالميناءهذاأنالناسمنكثيرويعتقد

كوفليننهريلمصبيالعميقةوالمياه،جاكسونبورت
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هيموانئثلاثةال،5هذهعلىتقعرسمياولكنأ-باراماتا.

وهيالأوسطوا،يناء،الشمالىوالميناء،سيدني.سيناء

مساحتهتباالذلأيجاكسونبورتميناءمعا-شكل

طولهيبلغهـطحليخطوله2،كم54من.سايقرب

عنم47تبعدإءالمتفينقطةعمقأنكماكم،024

بلوز.أعطة

نيوفىيقع،صيدنيميناءنفقميئاء.لدقامميلىلي،

منالثمانينياتبنههايةرسوماتهوتمتبأستراليا،ويلزساوث

الطريقربطإزحشائهمنالهدفوكان،العشرينالقرن

الويقعلىالواقعدمانبنفقواريخجاهالمسمىالسريع

الميناء.منالجنوبىبالجزءكاهيلالسريع

والبالطولهالم!ارينذيالنفقهذافيالعملبدأ

وللونغونغفى!دأحيثام،879عامفىم2)031

ثمانيةبناءفيستستضدمالتيالجافةالأحواضتحضير

فياتفقكذلكالنفؤ!،لجسمالمسلحةالخرسانةمنأنابيبإ

طمرهاثمامميدنىإلىالأنابيبتلكنقلعلىالرسومات

للنفق.اتكمصالمكانفيالميناءأرضيةفيذلكبعد

هذاتمويلبأنيلزساوثنيوحكومةأعلنتوقد

قائمةشركةفىمثل!الخاصالقطاعطريقعنسيتمالنفق

كوماجايوثسكةالأمشراليةترانسفيلدمنكلبين

يقربماالمشروعلهذاالإجماليةالتكلفةبلغت.اليابانية

أمشرالي.دولارمليون004من

ام(.660-7001هـ،458-)893سيلىهابن

بابنالمعروفسيالممالأندلسيأحمدبنعليأبوالحسن

كتابصاحبشهير،ولغويونحويعالم.سيده

شرقفيمرسيةمدفيؤفيولد(دلالي)معجمانحصص

بها،الأولىودتمافتهعلومهوتلقىفيهاونشأ،الأندلس

الأندلس.أعمالمندانيةفىوتوفى

عصربدايةفيولدحيثسياسيا،مضطربةفترةعاصر

بزوالوانتهتالمروانبيئ،دولةاستهدفتالتيالفتنة

بنمجاهدالجيشأبيالأميرإلىمنقطعاكان.دولتهم

سنةمنحكمالرزي(،دانية)صاحبالعامريعبدالله

جفوةسيدهابنوبرلىماتولماهـ.436سنةهـإلى804

،المجاورةالبلدانبعضإلىعنهفرحل،عليابنهمن

عليه،فعطففيها،القولصرف،طويلةبقصيدةواستعطفه

.ماتأنإلىخدمتهفيوعمل،فرجع

باللغة،وعالماأيضاضريراأبوهكانكماضريرا،كان

أبىالبغدادياطخسنبنصاعدوعنأبيهعناللغةفأخذ

بالنحوعالمااصبحأ.الطلمنكيعمروأبىالزبيديبكر

المنطقبعلوممعرفةذاوكان،العربوأياموالأشسعارواللغة

المنطئ.فييونسبنمتىبمذهبتأثرقدوكان.والفلسفة

كبيرمعجممنها،والأدباللغةفيمؤلفاتعدةكتب

لكنه،العربلغةفيالأعظموالمحيطالمحكمأصلا:سماه

علىرتبه،اللغةفيالمحكمالختصربالاسمبعدفيماعرف

عليهاعتمدوقدمجلدا،12فيالمعجمحروف

ضبطمنبهيتميزكانلماالقاموستاليففيالفيروزأبادي

وهو،المخصصألفكماالشواهد.اختياروحسنالمادة

يشتغللنمرجعايضعأنالمؤلفبهأراددلالىمعجم

الإنشاءلكتابالأولىبالدرجةموضوعأنهأي،بالمعانى

يختلجمعنىعنبهيعبرونالذياللفظعنيبحثونالذين

يختلفوهو،المعجمموادمعانىحمسبفرتبه،أذهانهمفي

آلفهاالتيالموضوعيةالمعاجمعنومضمونهمنهجهفي

.محددةموضوعاتحولاللغوكلنأوائل

.ابوذ:نظرا.ماعوتارثاهاسيلى

ممثلةأم(.831-ا)755كمبلسارةسيدونز،

سحرت.إنجلترافي)التراجيديا(المأساةممثلاتأشهرمن

الجذابةوشخصيتهاالقويبصوتهاوالنقادالغربيالجمهور

.الغربفىوالرسامينللشعراءموضوعاأصبحتالتي

كمبل.روجرالإنجليزيالممثلابنةسيدونزكانت

فريقمعرحلةفىوالدهاكانحيثويلز،فيولدت

.18سنفىلمميدونزوليمالممثلمنتزوجت.التمثيل

كممثلةسيدونزفشلتام،ا-775776موسمخلال

.لندنفيليندروريفيجاريكديفيدمسرحعلى

الإنجليزيةالمقاطعاتفىالتمثيلفيأكثرخبرةاكتسبت

وأصزت،ام782فيجاريكلفرقةأخرىمرةوانضمت

كمبلتشارلزإخوتهاأصبح،المرةهذهفيباهرانجاحا

مشهورينممثلينكمبلوستيفنكمبلفيليبوجون

كذلك.

أم(.562-؟هـ،079-؟)ريسعليسيلىي

تركي،ورحالةجغرافيمؤلفحسينبنعليسيدي

الهجريالعاشمرالقرنمنالأولالنصففيولدأنهيرجح

الحروبمنعددفىالفمترك(.الميلاديعشر)السادس

المحيطوفىالمتوسطالأبيضالبحرفيالتركيةالبحرية

كتابهإلىالبحريةالجغرافيافىشهرتهوترجع،الهندي

الكتابوهذا،أم554هـ،629سنةوضعهالذيالمحيط

دراستهمنويبدو،فصولإلىمقسمةأبوابوعشرةمقدمة

بنأحمدمصنفاتعلىبعفمعلوماتهفىاعتمدأنه

ريسعلىسيديتناولاعيط،كتابوفىماجد.

والتقاويموارتفاعاتهاالنجوموأبعادالجغرافيةالاتجاهات

الدنياماسماهعنكذلكوتحدثالبحريةالساحليةوالطرق



النومأثناءالسبر374

وأوقاتالموسميةللرياحالثامنالبابوخصص،الجديدة

بحرياطريفاثلاثينالتاسعالبابفيوصفكماهبوبها،

ريسعليولسيدي،الهنديوالمحيطالأحمرالبحرفي

منالبريةلرحلتهشصفوهوا!لمالكمراةهوآخركتاب

.أعوامأربعةا!شغرقتالتيتركياإلىالهند

مستيقظاالنائ!افيهاي!ضنحالةالئومأثئاءالسير

ومعظما.متنوعةجسمانيةأنشطةأثناءهاويؤديجزئيا،

يقفونأو،فرشهمفي،بساطةبكليجلسوننوماالسائرين

نأحينفىوهناكهناأ!سيرباالآخرالبعضويقومبجوارها.

تعقيدا.أكثربأعماليقومونالقليلين

ب!تعنهالأطفالبينشيوغاأكثرالنومأثناءوالسير

فترةخلالنائما،المرءيسيرأنجدا،المحتملومن.البالغين

نوماالسيريحدثأنويندرالتوتر.أو،القلقفتراتمن

نوماالسائرينمعظمالايتذكراليقظةوبعد.أضائماحلمأثناء

نشاطهم.أوجه

السائرينوأممن.منهلاضررالنومأثناءالسيرومعظم

وأ،نافذةمنبالسقوطجسديبأذىيصابونقدالنومأثناء

هناكوليس.عائقفىبالاصطدامأو،سلمعلىالتدحرخ

صيتهذاع.القديمةالمصريةالأساطيرفيإلهسيرالمجى

منمصرحكامبينالميلادقبلالرابعالقرنفيفجأة

..مق323عامالأولبطليموسمنابتداءالبطليموسيين،

صوروقد.يونانيةومصريةمميزاتبينجفسيراليس

زيوسمث!،ملكيةهيئةعرشعلىجالساالإسكندريةفي

أ،إأنهيعتقدونوكانوا.المعروفةالإغريقيةالالهةملك

وهوأخيل،انهرمميدإنهإذ،الخصوبةيجلبوأنهالجحيم

المرضىويشفيالكهنةويلهمبالبحر،المسافرينيحمي

الأساطير.تقولحسبمازيوسفعلكما،الكونويح!صم

نيويوركلولايةالصناعيالمركزتعدمدينةسيرا!جورا

مدينةاسمعليهاويطلق،الأمريكية،االمتحدةباولايات

يبلغالمب.منكبيرةكمياتبانتاجلشهرتهانظراا!للح

الضواحىوسكان،نسمة7864965سكانهاعدد

نسمة.0632861

داحاأونونبحيرةضفافعلىسيراجوزاويممركز

يتممصنع005منيقربماويضم،نيويوركبوسط

والخزفالكيميائيات:مثل،عديدةأشعياءإنتاجفيها

،المواصلاتووسائ!والورق،الكهربائيةوالآلاتوالأدوية

لمنتجاتتسويقيامركزاالمدينةمنالمنتجاتهذهجعلت

منها.القريبةالمزارع

والبضائع،،الركابقطاراتخدمةالمدينةهذهوتغطي

نطاقها.خارجمباشرةيقعالدوليهانكوكمطارأنكما

أهميةذاالصناعىومركزهاالمدينةهذهموقعويعد

.نيويوركلمدينةكبرى

نأإلىالم!ظنهذافيالقدممنذالحمرالهنودعاش!

البيضالمستوطنينأوائلمنيعدالذيوبسترإفرايمجاء

عامفىذلكتموقد،المكانهذافياستقرواا!ذينا

نئمنبالقربتحاريةمحطةبافتتاحوبستروقام،ام786

أطلق،أم825عاموفىداجا،أونونبحيرةبجوارالملح

الميحنبعمنبالقربالواقعةالمستعمرةعلىسيراجوزااسما

اليونانيةالمدينةعلىيطلقكانالذيالاسموهوبأكملها،

القديمة.

-؟هـ،836-؟)سعيدأبو،السيرالمحى

أبو،السيرافىالمرزبانبنعبداللهبنالحسنم(.789

إحدىسيرأفبلدةإلىنسبته.القاضىاضحوياسعيد

القرآنوعلوموالقراءاتالقرآنببغداد،درس.فارسبلاد

بنبكرأبيعنعلمهأخذ.والفرائضوالفقهواللغةوالنحو

وأبي،السراجبنبكروأبىدريد،بنبكروأبىمجاهد،

وخرج،بسيرافالأولىعلومهدرس،وغيرهمالمبرمانبكر

إلىعادثمبها،فتفقهعمانإلىومضى،العشرينقبلعنها

.سيراف

سعيدأبو:السيرافيتقريظفيالتوحيديحيانأبوقال

والفقهبالنحومعرفةالأئمةوإمامشئالشيوخ،السيرافي

والفرائضوالقرانوالقوافيوالعروضوالشعرأطغةوا

جامعفيأفتى،والهندسةوالحسابأمملاماووالحديث

لهوجدفماحنيفةأبيمذهبعلىسنةخمسينالرصافة

زلة.علىلهعثرولاخطأ

ولايده،كسبمنإلايأكللازاهداسعيدأبوكان

التدريسمجلسإلىولاالحكممجلسإلىبيتهمنيخرج

أجرهايأخذ،ورقاتعشرين!خأنبعدإلايومكلفى

مجلسه.إلىيخرجثم،مؤنتهقدردراهمعشرة

يسبقلمالذيسيبويهكتابشرح:التصانيفمنله

ثلاثةفييقعبأنهياقوتوصفهكبيركتابوهو،مثلهإلى

أحد،فيهجاراهفما،السليمانىفىمؤلفهبخطورقةآلاف

والأمانةوالديانةالثقةمعهذا،إنسانتمامهإلىسبقهولا

بموالوصلالقطعالفاتكتابأيضا:كتبهومن.والرواية

دريدبمابنمقصورةشرح؟البصريينالنحويينأخبار

أيضا:وله،يوسفولدهفأتمهسمه،لمالنحو،فيالإقناع

عنعةوالابتداء؟الوقف،سيبويهكتابشواهدكتاب

جزيرة؟سيبويهكتابإلىالمدخل،والبلاغةالشعر

.لعربا
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ساحلمنالشرقىالجنوبتم!ىمدينةسدراقودم!ة

حيث،القديماليونانيالعهدمدنأقوىمنوتعد،صقلية

.مق734عامفىالمدينةهذه،الكورنثيوناليونانيونشيد

مركرالتصبحسريعةبصورةنمتالتيالمدينةوهيتقريبا،

فيإمبراطوريتهأفامالذيالأولهيروسلطةتحتثقافيا

إيطاليا.جنوب

موتبعدالمدينةهذدفيالديمقراطيةأسسوضعت

العاتيةالقواتوهزهـتالمديخةقاومتوقد،الأولهيرو

منالفترةفيحاصستهاوالتيلاحتلالها،أثينامنالقادمة

ونتيجةذلكمنالرغموعلى.م،ق413إلى541

تولىفقد،ؤصطاجمنوالخوف،الداخليةللاضطرابات

ديونيسوسيدعىأالعسكريينالحكامأقسىأحدحكمها

وتهاوتضعفت..مق367عام،وفيموتهوبعد،الأول

الجنرالا!شطاعؤا.م345عامفيولكن،سيراقوسةمدينة

بناءواعادالقر،علاجيينعلىالتغلبتيموليونالكورنثي

جديد.منالمدينة

حكمفترةخلاللرو!،حليفةلمميراقولممةمدينةوكانت

أصبحتثم..مق002عامفيذلكوكانالثانيهيرو

بعدالروماناحتلها..مق212عاموفيلقرطاج،مجاورة

استطاعالحصارمشواتوخلال،سنواتثلاثدامحصار

عنالدفاعفيالمحساءطةالرياضياتعالمأرخميدس

انظر:.عديدةد!اعيةلو!سائلاختراعهبوساطةسيراقوسة

لر.أرخميد

عهدفيلصقليةمةعاصيبعدفيماسيراقوسةوأصبحت

وهي.المسلمونفت!ضهام878هـ،265عاموفى،الرومان

نفسه.القديمموقعهافىالانتقع

)جدول(.الجيدثم،انظر:.معركة،قوسةسيرا

النائيالغرىافيءفيايقعصغيرإفريقيقطرسيراليون

سيراليونوتعدالاستواء.خطمنالشمالإلىالقارةمن

ويستخدم.العالمفىللماسالمصدرةالدولكبرىمن

والأحجارا-جمواهرصناعةفيالبلدهذافيالمنتجالماس

علىالمتراكمةسكىالحىترسباتبينالماسويوجد.الكريمة

منالشرقيةالأ-جزاءفيوالمستنقعاتالأنهارمجرى

فيالمستخرجالماسمن%07نحوويستخدم.سيراليون

أقلتعدالمتبقيةوالنسجمة.الكريمةوالأحجارالجواهرصناعة

.ىأخمصناعيةأغراضفيوتستخدم،قيمة

عامبريطانيامناسشقلالمكاعلىسيراليونحصلت

أنشئت.الأمكومهولثفيعضواوأصبحت،أم169

منأنهاكمااصمةالعاوهىام787عامفريتاونمدينة

وينتخبمهما.رئي!سئاميناءكونهاعنفضلا،المدنأكبر

المدينةألشئتوقدمهفا.تجارئامركزاوتمثلسيراليونعاصمةفريتاون

العبيد.منللمحررينمأوىأم787عام

قبلمنسنوات!مبعمداهارئا!ميةلفترةالدولةرئيس

الوحيدالسياسيالحزبيمثلالذيالشعبمؤتمرأعضاء

وهو-النوابمجلسأماالبلاد.فىشمئبالشرعيةالذي

أعضاء401منفيتكون-سيراليونفىالتشريعيةالهيئة

رئيسويعين،الشعبقبلمنمباشرةمنهم85وينتخب

بانتخابالمحليةألمجالسممثلويقومكما.اخرينسبعةالدولة

البلاد،فيالعرقيةالطوائفرؤساءيمثلونعضوا21

فعالياتوتستمر.النوابمجلسفيأعضاءليكونوا

مشوات.خمسلمدةالنوابمجلس

موجزةحقائق

.ونفريتا:صمةلعاا

الإنجليزية.:الرسميةاللغة

2(.كم74.71"الكلية)ا!ساحة:الملساحة

إلىالشرقومن،كم435الجنوبإلىالشمالمنالمسافاتأقصى

كم.338(الساحلى)الشريط،كم603الغرب

نسمة،4لأ.000863بنحوأم699عامالسكانعددقدير:السكان

2.شخصا/كم64بمحوتقدرسكانيةبكثالة

الريفية،المناطقفىالسكانإجماليمن%68يتركز:السكانتوزيع

عامحتىالسكانعددوكان.الحضريةوالمراكزالمدنفى32%و

يصلقدالتقديراتوحمسب.نسمة3لم007،،00نحوأم859

نسمة.532.5لأ...نحوم1002عامبحلولالس!طنعدد

)الكاسافا(،المنيهوتالكاكاو،:الزراعيةالمنتجات:الرئيسيةالمنتجات

ال!خيلليف،السودانيالفول،النخيللب،البرتقال،الزنجبيل،البن

لأرز.وا)البيسافا(البرازيلي

.التيتانيومأكسيدوثانيالحديد،حام،الماس،الكرومحام:التعدين

الخضراءالألوانتحملأفقيةخطهوطثلاثةمنيتكود:الدولةعلم

لزرقاء.واوالبيضاء

انظر:،الصغرىالوحدةلمعرفةليود.:الأساسيةالسقديةالوحدة:العملة

النقود.



لدونسيرا376

نحوسيرأليونفيالسكانعدديبلغ.السكان

الزراعة.فىمعظمهمويعمل.نسمة4.)00.863

.الماسمناجمفىأحملافىالجفافمواسمويستغلون

السيعبيعفيوخاصةالتجارةفىالنساءمنالكتيروتشتغل

الحدلمجة.بمبانيهافرلمجاونمدينةوتتميز.المحليةالأسواقفى

بينماالمسلحالإسمنتمنمنازلفىالقرىسكانويقطن

تغطيهاالطينمنسازأ!فىالريفيةالمناطقفيالفقراءيقيم

ويشكل.القشأوالحديديةالألواحمنمصنوعةسقوف

فىويرجعون،سيراليونسكانمنالأعظمالسوادالأفارقة

نحوويتوزع.عرقيةمجموعةأ2إلىالسلاليةأصولهروا

فىالاولىوتسكنوالتم!،المنديقبائلبينالسكانثلثي

الأجزاءفيالثانيةتتركزبينماالبلاد،منالجنوبيةالأجزاء

من%2نحوالكريوليونويشكل.مميراليونمنالغربية

فرساونمدينةفىويتركزونالبلاد،سكانإجمالي

إلىالسلاليةأصولهمفىالكريوليونويرجع.وضواحيها

اللغةأنمنوبالرغم.اشقيقمنعتقهاتمالتيالفئات

السكانمنالكثيرأنإلاللبلادالرسميةاللغةهىالإنجليزية

أعريوليوناشيتحدث.الإفريقيةالمحليةاللهجاتيتحدثون

محليا.المستخدمةالإنجليزيةاللهجاتإحدىوهيالكريو

الدياناتمنالعديداسمكانمنالكثيرويمارس

صغيرةكائناتالقبائلبعضوتقدس،المحليةوالمعتقدات

هذهأفرادويعتقد.التربةفىتوجدبشريةصوراتحمل

يجلبالصغيرةالكائناتهذهمنواحدامتلاكأنالقبائل

هذهسكانمنبعضاأنكما.المحاصيلفىوالوفرةالخير

النصرانية.يعتنقالاخروالبعض،الإسلاميعتنقالبلاد

بالنسبةالتعليمإلزاميةنظامتعتمدلاوسيراليون

من%04فإنهذاومع.الدراسةسنفيهمممنللتلا!يذ

المرحلةفى%ا5و،الابتدائيةالمرحلةفىمقيدونالأطفال

.فرلمجاونالعاصمةفمقرها،سيراليونجامعةأما.الثانوية

لسيراليونالكليةالمساحةإجمالىيبلغ.والمناخالسطح

الأطراففىفريتاونمدينةوتقع.2كم077471نحو

ارتفاعويصل.سيراليونجزيرةشبهمنالغربيةالشمالية

البحر.سطحمستوىفوقم019نحوإلىالجبليةالمناطق

نحووتمتدالساحلىالشريطمعظمالمستنقعاتوتغطي

سهلالمستنقعاتهذهولمجاخم.اليابسةداخلكم32

هذامنالشماليالجزءداخلكما06نحويمتدساحلى

تدريجياالارتفاعفىالساحليةالسهولهذهوتبدأالقطر.

البلاد،شرقىشمالفىالمنتشرةوالجبالبالهضابلتلتحم

يزيدرالقطر.هذامساحةنصفمنأكثرتغطيوالتي

فىوخاصةأم08)0عنالإقليمهذأفىالجبالارتفاع

جبلويعدغينيا.معالشرقيةللحدودالمتاخمةالمناطق

نحوإلىارتفاعهيصلإذ،سيراليونفيقمةأعلىلومامانسا

ليونسيرا

أخرىأطرصممة!ولهإ

دولله

البحرسطحمستوىدوقالارتالاع

الدولية.الحدودفىمرجعاليستالحريطةهذه

منأكثروتغطىالبحر.سطحمستوىفوقأم،489

وأ،الرملمنطبقةالبلادهذهفيالأراضيمساحةنصف

.القصيرةالحشاشلنموطيبةتربةتوفرالتيالحصباء

فترةوتقتصرممطر.مداريبمناخسيراليونوتتميز

الجنوبية،المناطقفىوفبرايرينايرشهريعلىالجفاف

الشمالية.المناطقفىومارسديسمبربينماالفترةوعلى

يصلالأمطارمنسنويبمعدلفرساونمدينةوتحظى

الضيقالشريطفيالأمطاركميةوتقل،م66.3نحوإلى

فتتراوح،الحرارةدرجاتأما.المتريننحوإلىليصلشمالآ

فيالنائيةالمناطقباستثناءم25527-بنالمتوسطفى

هذهفىكبيرةبدرجةالحرارةدرجاتتتأرجحإذ،الشمال

المناطق.

بقدر!ميراليونفىالزراعيالإنتاجيتميزالاقتصاد.

فضلا،الجفافوفصلالتربةفقرأنغير،التنوعمنكبير

هذهكل-التقليديةالفلاحةوسائلعلىالاعتمادعن

للغاية.متدنئاالزراعيالإنتاجتجعلمتجمعةالعوامل

خصوبةعلىللحفاظالكافيبالقدرالجهودولاتبذل

للتربةالخصبةالإمكانياتالمزارعونيستنزفأنفما.التربة

بذلدونأخرىمنطقةإلىيتحولواحتىمامنطقةفى

الأولى.البقعةاستصلاحلإعادةالجهدمنقدرأدنى

السسا(لا!3-3رر!اصدث!كاال!بحر

عكا!!ثينيا7ء3لالميوا3ل!ر

سيلأإليو!أ!ل!ماحل7/7لبحبرط

خل!لمى!حاحو-ئي6حى

ءاح!ي!ستم-المجض--ء-كا-.---ساثحرلو!بهب

21!طلسى
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الغذائية.المحاصيلبينالصدارةموقعالأرزويحتل

والمنيهوت،وال!ماطم،السودانيوالفول،كالبرتقال

فتشمل،الزراعيةالمحاصي!!منالصسادراتأما)الكاسافا(.

ليونمميراوتعد.لاالكموجوزو،والكاكا،والزنجبيل،البن

وتوفر)البيسافا(،البرازياشطالنخيللليفمصدرةدولةأكبر

الشابل.نوعمنإثالأسمامنكبيراقدراسيراليونشواطئ

الصافيمن%05بنحوتقدرنسبةالماسويشكل

تسمى،بريطانيةشركةوتتولىالبلاد.لصادراتالإجمالى

التنقيبعملياتالمحدودةالائتمانيطسيراليونمجموعة

منأخرىهـبخموعةجانبإلىالبلادهذهفيالماسعن

المادةهذهعنبالتنة!يبلهمالمرخصوالأفرادالشركات

لامساحةفيالبردطانيةالشركةامتيازاتوتنحصر.الثمينة

التنقيبمصحوعاتتعملبينمابم2كم736تتجاوز

وبالرغم2.كم42)006بنحوتقدرمساحةفيالأخرى

المستخرجةالماسكميارتفيالتحكمالدولةمحاولاتمن

غيربصورةتعملالتيالفئاتمنالعديدهنالكأنإلا

إلىالماستهريبعمليارتوتمارس،المجالهذافيقانونية

البلاد.خارخ

.ام039عاممسيرالى!ونفىالماساكتشافتموقد

،الخامكالحديدىأخماكتشافاتظهرتالحينذلكومن

ويستخلص.التيتانيومأكسيدوثانى،والبوكسيت

يتمالتيتانيومهـطدةأنكمابمالبوكسيتمنالألومنيوم

البوكسيتويحتل.التيتانيومأكسيدثانيمنامشخراجها

النحيللليصالمصدرةالعال!لىدولبينالصدارةموقعتحتلشراليون

والفريق.والحبالليافا!1صناعةفىيستحدمالذي)البيسافا(البرازيلي

الخارجيةللصادراتبالنسبةالأهميةحيثمنالثانيةالمرتبة

للسككواحدخطهناكالنقلقطاعوفي.سميراليون

خاميتركزحيثمارامبا،بمنطقةالساحليربطالحديدية

هذا،ومعمعبد.غيرفمعظمها،البريةالوقأماالحديد.

الطرقهذهعلىالمحافظةفيطيبةجهوداتبذلالدولةفإن

الموسمية.الأمطارغزارةمنبالرغموصيانتها

سيراليونسكانإجماليمن%امنأقلويمتلك

الشاحناتتشكلالريفيةالمناطقوفي.خاصةسيارات

النقلوسيلةللركابمقاعدتتوسطهاالتيالصغيرة

الجماعي،النقلووسائلالأجرةسياراتأما.الأساسية

نحوهنالكالنهريالنقلمجالوفي.المدنفيفتتوافر

.العامفىأشهرثلاثةامتدادعلىللملاحةصالحةكم008

هذافىالأساسيةالنقلوسيلةالصغيرةالمراكبوتعتبر

مطارعبرالجويالنقلخدماتسيراليونوتوفر.ألمجال

الدولط.فريتاون

قبلسيراليونعلىالمؤرخونيتعرفلم.تاريخيةنبذة

البرتغاليينالبحارةأقداموطئتحينما؟أم046عام

عشرالسادسالقرنوفبداية.الدولةهذهأراضي

المنطقةهذهمنالأوروبيةالتجاريةالسفناتخذتالميلادي

ومنذأمريكا.إلىالمواطنينمنالمئاتلنقلتوقفمحطة

الضرقإلىتعيشالتي،الفولانىقبائلبدأتام725عام!

أبناءلتعريفمثمرةبجهود،بسيراليونحاليايعرفمما

رايته.تحتوتوحيدهيبالإسلامالمجاورةالمناطق

مجموعاتبدأتغربا-الفولانيقبائلنزوحومع

فيمالتقيمالساحليةالمناطقنحوالهجرةفيكبيرةأخرى

.بسيراليونالانيعرف

)أحدشاربجرانفيلوصلام787عاموفي

سيراليونشواطئإلى(البريطانيينالرقيقتجارةمناهضي

بعدالأمريكيينالسودالمواطنينمن004معيتهوفي

سراحهمبإطلاقشاربقاموقد.حرياتهمعلىحصولهم

هؤلاءعانىوقد.بفريتاونالانيعرففيماالساحلفي

كادتحتىبمالحروبوويلاتوالمرضالجوعالمستوطنون

أصدرتأم708عاموفي.تنقرضأنالمستوطنةهذه

مستعمراتها.كافةفيالرقيقتجارةيحرمموسومابريطانيا

مستعمرةسيراليونجزيرةشبهأصبحتالتاليالعاموفى

الحينذلكمنذالبريطانيةالسلطاتعملتوقد.بريطانية

التابعةالتجاريةالسفنفيالمحملةالرقيقأفواجتحريرعلى

سيراليونفيالسفنهذهوإفراغالدولمنللعديد

أعماقإلىتدريجياالبريطانىالنفوذامتدأنلبثماثم

فيلهامحميةبريطانياأنشأت،ام698عاموفىالبلاد.

جانبإلىالمحميةهذهوأصبحت.المجاورةالمناطق

.بسيراليونحاليايعرفماتقريباتشكلالمستعمرة
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بدأتأم؟619عاموحتىام698عامومنذ

عاموفي.الذاتيالحكمنحوتدريجياتتجهسيراليون

منالتاماستقلالهاعلىسيراليونحصلتأم619

ميلتونالسيريدعىللوزراءرئيسوأصئلهابريطانيا.

الح!ص!فيخلفهوقد.أم649عامتوفيالذيممامارجاي

حرتأم679عامزفي.مارجايألبرتالسيرأخوه

مماحاسمةغيركانتنتائجهاأنغير،برلمانيةانتخابات

الختلفة.السياسميةأعئاتا!تالسلطةعلىصراعإلىأدى

قامتانتىأمحسكريةاالمؤسسةالوضعهذاوحفز

وإثر.الضباطمنمحموعةعبرالسلطهةعلىبالانقضاض

الحكماأنغيربالدستور.العملوأوقفاكبرلمانحلتمهذا

عامإسقاطهتمحيثطويلا،يستمرلمالععسكري

سيا!طأصسيداوتولى.مدنيحكمقيامعنوأعلن.أم689

إدحالتمأم71!عاموفيالوزراء.رئاسةستيفنز

الجمهوريأصشكلااعتمادبمقتضاهاتمدستوريةتعديلات

رئيساستيفنزاسميداتنصيبتمكما.للحكمنظاما

دسستورعلىالموافقةتمتأم789عاموفي.للجمهورية

الشعصمؤتمراعتبارعلىأولستوراونص.للبلادجديد

هذهفيأصشرعيةلايتمتعالذيالوحيدالسيا!يالحزب

حدوثعلىالاقتصاديةالأحوالسوءوساعدالبلاد.

يواجهبدأالذيستيفنرالسيدحكمعلىالتذمرمنموجة

هوصمدوقدلاخر.حينمنلرئاستهالتحدياتبعض

عامالتقاعدإلىأحيلأنإلىالصعوباتهذهأمامالآخر

مومو،جوزي!اللواءالدولةرئاسةعلىوخلفه.أم859

المسلحة.للقواتالعامالقائد

بإسقاطالضباطمنجماعةقامتأم299مايوفى

حاكممجلستكوينوتمغينيا،إلىمومووفرالحكومة

وتعليهتالحكومةفيتعديلاتإجراءمعالطوارئحالةأعلن

رئيسامشراسرفالنتينال!صابتنوأصبح.السياسيالنشاط

كوربورالوقواتالحكومةبينأهليةحربدارتللبلاد.

فيموموحكومةعلىتمردقدكانالذيسانكوفودي

تيجاتأحمدانتخبم،6991مارس15وفي.أم199

عاممندمتعددةانتخاباتأولفيلسيراليونرئيساكاباح

03فيالمتمردينمعاتفاقالحكومةوقعت.أم679

.الحربمنمشواتخمسمنأكثرأنهىأم699نوفمبر

فيانقلاببهاأطاحإذقليلا،إلاالمدنيةالحكومةتعمرلم

الذيكورومابولجونىالرائدبقيادةأم،799مايو25

مارسوفيسانكو.ضمتعسكريةحكومةشمكل

قواتمظلةتحتالنيجيريةأغواتانجحتأم،899

إلحاقفىالإفريقيةالوحدةلمنظمةالتابعةالإفريقيةالتدخل

البلادخارجفرواالذينبالانقلابيينكبيرةعسكريةهزيمة

سانىالنيجيريالرئيسبصحبةلسيراليونكاباحوعاد

عدمسياسةسيراليونانتهجتوقد.سلطهتهواستعادأباشا

الانحياز.

.(حري!هة)ونيسياندإ:نظرا0ماير

الموادفيأهيةالأكترالأنواعثلاثةأحدالسيرامدك

والنوعان،اصطناعيةموادالأساسفىزهى.الهندسية

ويشتمل)البلاستيك(.واللدائنأغلزاتأهماالاخران

الطوبمثل،يومكلمعهانتعاملموادعلىأصسيراميكا

تشتملوهى.الصينيوالسيراميك،:الزجاجوالإسمنت

فيتستخدمكالتي،العاديةغيرالموادبعفهرعلىأيضا

موادوغالبيةالفضاء.ومركباتالإلكشرونيةالقطع

والموادالحرارةمقاومةويمكنهاصلدةأسميراميكا

فىواسعاانتشاراالخواصهذهوتعطيها.الكيميائية

موادأيضاالفنانونويبتكر.بالصناعةاستخداماتها

العسيراميكمنتجاتالمقالةهذهوتناق!ش.أصسيراميكا

صناعتها.فيالتبعةوالعمليات

السيراميكموادالصانعونينتج.السيراميكخواص

)سليكاتوالفلسبارالصلصالمثلمعادنمنالشائعة

تسمىالتيالمعادنوهذه.والتلكوالسليكا(الألومنيوم

الارضية.القشرةمكوناتمعظمتشكل،السليكات

يستخدملالكنه،المهمةالسليكاتمنالصلصالويعد

الرمل.منيصنعمثلافالزجاج،السيراميكموادكلفى

فيا!لتطورالسيراميكتسمىموادال!جميائيونويصنع

هذهبينومن.السليكاتغيرأخرىمركباتمنالختبر

وتيتاناتالسليكونوكربيدالأأ!ميناأكسيد،المركبات

.الباريوم

،الأحماضالسيراميكمنتجاتمعظموتقاوم

مثلها،العاليةالحرارةودرجاتوالماء،،والأملاح،والغازات

كلهاتمتلكلاولكن،المعدنيةمكوناتهامث!!،ذلكفى

عوازلالشائعةالسيراميكموادوتعدنفسها.الخواص

الكهربافب.للتياررديئةموصلاتأي،جيدةكهربائية

السيراميكأنواعبعضتفقدأخرىأحوالفيولكن

بعدالتوصيلفائقةموادلتصبحالكهربائيةمقاومتها

السيراميكموأدوبعض.الفائقالتوصيلانظر:تبريدها.

علىبالسيطرةالمهندسونويقوم.مغنطجسيةحاصيةلها

المكوناتوأنواعمقاديرفيبالتحكمالسيراميكخواص

المستخدمة.

موادخواص.السيراميكمنتجاتأنواع

لبعضالخصوصوجهعلىمناسبةتجعلهاالسيراميك

السيراميكمنالمصنعةالمنتجاتوتشتمل.المنتجات

عمليةفيتستخدم)موادالكاشطةالموادعلى



وجميع.كثيرةلأعراضامشحداكل!ايمكنالتيالمهمةالموادمنالشراميك

المقاومةحيثم!كثيراتختلؤ!وأكمها،السيراميكعلىتحتويالصورة

.الأخرىوالصفاتوالقوةوالمتانة،والحرارة

فيالمبيسةلمنتجات

الكيميائيةللمواد

937ميكلسيراا

لأفرانممتازةبطالةيمثلالسيراميكطوب

الحرارةدرحاتيقاوملأنهوذلكالفولاذصناعة

جدا.العالية

والمعداتالمائدة،وأدواتالتشييدوموادالتجلئ!،

الحرارةوءقاوماتالزجاجيةوالمنتجاتالكهربائية

(.العازلةالقمائن)بطانة

موادبعضالصانعونيستخدم.الكاشطةالمواد

التجليخ،وفيكادنالم!قطعفيالصلادةالبالغةالسيراميك

وموأد،بالرمالالمعادنمختلفرلقوفيوالتلمئ!

وكربيدالألوميناأكعب-علىتشتملهذهالسيراميك

اسمليكون.

صناعةفىوالطفلالصلصاليستخدمالتشييد.مواد

والبناياتالمنازلفمبالصرفوأنابيبالقويالطوب

ويتكون.والتلكالصلصالمنالبلاطويصبع.الأخرى

فىويستخدم،الكالبصمسليكاتمنأساساالإسمنت

فيالجبعه!ويىمتخدم.الخرسانةصناعةفيالأولالمقام

والأسقف.لحوائطأغطيةولصناعةالجصعجينةصناعة

والمرأحيضالغسيلوأحواضرا،الاستحمامأحواضوتصنع

الصلصالمنأهـأساش!صنالذيالصينيالخزفمن

.)المرو(والكوارتزوالفلسبار

أطباقصناعةفيالعسيراميلث،يدخل.المائدةأدوات

وتقاوم،السوائلتمتصلاوهي.والمشروباتللأغذيةممتازة

درجاتفيوادنحييروالمنظفاتوالأملاحالأحماض

منخليطمنئدةاإطأدوأتغالبيةوتصنع.الحرارة

والكوارتز.والفلسبارالصلصال

الموصلغيرالسيراميكيستخدم.الكهربائيةالمعدات

فيالإشعالشموعصناعةفيعازلأللكهرباء،

أجهزةوفي،الكهربائيةالقدرةخطوطوفي،السيارة

والخزفالألوميناعلىيحتوياسميراميكوهذاالتلفاز.

الباريومتيتاناتهواخرلمميراميكوهناك.الصيني

الشحناتتختزنالتيالمكثفاتصناعةفىيستخدم

ويستخدم.الإلكترونيةالمعداتفيالكهربائية

وفيالإلكترونيةالدوائرفيالممغنطالسيراميك

المعقدةالإلكترونيةالدوائروتلصق.الكهربائيةالمحركات

الألومينا.منرقيقةطبقاتعلى

وذلكالمواد،أهممنواحدالزجاج.الزجاجمنتجات

الزجاجمنتجاتوتشتمل.الأولالمقامفيشفافيتهبسبب

.والعدساتوالنوافذالضوئيةواللمباتالطعامأوعيةعلى

.عديدةبيوتحوائطفيعازد!الزجاخأليافوتستخدم

أليافمنتصنعباتتالهاتفيالاتصالخطوطأنكما

فىالرئيسىوالمركب.الليفيةالبصرياتانظر:.الزجاج

.الزجاجانظر:.السليكاهوالزجاج

الصينيالخزفمينايسمىزجاجيشبهطلاءوهناك

وتشمل،الفلزيةالمنتجاتمنلكثيرواقيةمادةيستخدم

المنزلية،الثلاجةمتل،المنزليةالأجهزةالمنتجاتهذه

الصينيالخزفميناويجعل.والغسالاتالمنزليوالطاخ

الجوية.للأحوالمقاومةالعامالطريقفياللافتات
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الحرارةمقاومةخاصيةتجعل.الحرارةمقاومات

الصناعيةالغلاياتلتصنيعمناسبةالحرارةمقاومات

الفولاذ.صناعةفيتستخدمالتيالأفرانمثل،والأفران

بلاطاتشكلعلىالمصنوعةالحرارةمقاوماتوتغطي

بفعلتنشأالتىالكثيفةالحرارةلتقاومالفضاءمكوكأس!

فىيدخلالذيالسيراميكويشمل.الفائقةالسرعات

المنجنيز،وأكسيدالأاسميناعلىالحرارةمقاوماتصناعة

الزركونيوم.وأكسيدالسليكونوكربيدوالسليكا

ابتكارعلىالمهندسونيداوم.أخرىمنتجات

المثالسبي!!فعلى.للسيراميكجديدةاستخدامات

الاصطناعية،الأسنانصناعةفىالمجنيالخزفيستخدم

سيراميكيستخدمكما.الاصطخاعيةالعظامومفاصل

النووية.المفاعلاتشقودعناصرفىاليورانيومأكسيد

وتستخدم.السليكوننتريدمنالمعادنقطعأدواتوتصنع

أجزاءصناعةفيالكربيداتمنالمصنوعةا!ارةمقاومات

فيالألومنيوميستخدمكما.الطائراتمحركاتمن

حزماتتعطى)أجهزةالليزرأجهزةمنمعينةأنواعصناعة

(.مركزةضوئية

أيةالصلصاالموادتستخرج.السيراميكعناعة

باطنمنالسيراميكصاعةفيالداخلةالأخرىوالمعادن

بتكسير،ألاتآتقومثمنقاؤها.ليزدادتصفىثم،الأرض

هذهوتخلط.دقيقةحبيباتإلىالخاماتهذهوطحن

الماء،إليهايضافثه،الصحيحةبالمقاديرعندئذالحبيبات

وأحيانا.تشكيلهيمكنحليطعلىللحصولآخرسائلأو

علىتحتويلاالقيالخاليطإلىغرويةشبهمادةتضاف

ومقاوماتالزجاجيةصئالمنتجاتويتم.الصلصال

أ؟%.

هذاويقوم.السيراميكصماعةلمىتشحدمقمائنتسمىخاصةأفران

عدتسحينهاسيتمحيتالقمين،داحلالسيراميكقطعبتحريكالعامل

وتصليدها.لتقويتهاودلكعاليةحرارةدرجات

الحالةعلىوهىوتشكيلهاالحبيباتهذهبصهرالحرارة

السائلة.

هي،الصلصاليالسيراميكلتشكيلالشائعةوالطرق

والكبس.والبثقوالقولبةالردغيةالسباكة

داخلالسائلالخليطيصبالردغيةالسباكةوفي

طبقةتتبقى،الخليطمنالماءيمتصوحينالماء.يمتصقالب

القطعبذلكمكونة،القالبداخلالسيراميكحبيباتمن

الزهور.وأوانيالشايوأباريقالأكوابمثلالجوفاء،

طريقةفيأما.القالبمنالفائضالمحلوليفرغوعندئذ

داخلالصلصالىالعسيراميكبكبسالالةفتقوح!،القولبة

أطباقصناعةفىالقولبةطريقةوتستخدمدوار.قالب

أعمدةهيئةعلىالبثقبويقةالمنتجاتوتشك!!.المائدة

داخلالسيراميكعجينةلمادخالوذلك،أنابيبأو،طويلة

الكبس،طريقةفيأما.الأسطمبةيسمىتشكيلقالب

وأالفولاذ،منأسطمبةفىالسيراميكمسحوقكبسفيتم

.المطاطمنقالبفي

عمليةوهىبالحريقيقوىفإنه،المنتجيج!أنوبعد

السيراميكويحرق.القمائنتسمىخاصةأفرانداخلتتم

الحريقويسبب.0165وء6.بينتتراوحدرجةعند

وخصائصومتانةتحملقوةويعل!للمنتجدائماتصليدا

.أخرىمرغوبة

السيراميكمنتجاتمنأحديداالصانعونيغطير

امتصاصمنتمنعهابالتزجيجتعرفعمليةفيلامعةبطبقة

تستخدمكما.التنظيفوسهلةملساء،وتجعلهاالسوأئل،

.والمحالالمنازلتزيينأغراضفىأيضاالمادةهذه

أنواعأقدم-الخزفأوانىتاريخيعود.تاريخيةنبذة

وجدتفقد.التاريخقبلماإلى-السيراميكمنتجات

عام000/13حوالىعمرهايبلغخزفيةأوانمننماذج

الصيراميكاستخدامبدأوقد.العالممنعديدةاجزاءفي

فىالحربيةالمتطلباتدعتكما.أم009عامالصناعةفى

إلىالحاجطإلىأم(459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

،علومتطويرفيوالإسراع،هائلةقدراتذاتخامات

منوالسبعينياتالستينياتوخلال.السيراميكوهندسة

والإلكترونياتالذريةالطاقةفيالتقدمأدىأحشريناالقرن

جديدةأنواعإلىالحاجةإلىالفضاءوارتيادوالاتصالات

عاليةسرعاتعندالفضاءمركباتوتحتاج.السيراميك!ن

وكذلك،العاليةالحرارةتقاومالسيراميكمنأغلفةإلى

وقد.المحركاتلأجسامبطانةالسيراميكطبقاتتستخدم

العشرينالقرنمنالثمانينياتأوائلمنذالباحثونقام

،للسياراتالسيراميكمنمصنوعةمحركاتبتطوير

أدىكما.الكوبائيةوالمولدات،والمضخات،والجرارات

فيالسيراميكمنالمصنوعةالفائقةالموصلاتاكتشاف
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أجزاءلابتكارأبحاثعملضرورةإلىأم869عام

المعداتفيلاستخا-امهاالتوصيلفائقة/مميراميكية

النقل.ووسا-تلالكهربائيةوالمحركات،الإلكترونية

-عةالموسمفيصلةذاتمقالات

الطينحزؤ،،الصينيوالخرسانةلإسمن!ا

الميناالطهوبةلبلاطةا

-)9161دوسافينيرغ،برجراكدوسيرانو

بمهارتهكذلكالفنهر.فرنسىوجنديكاتبام(.655

مسرحيةتشتمل،.الطوي!بأنفهاشتهركما،بالسيفلقتالية

برجراكدوهـبرالوالشهيرةرومشانإدمونالكاتب

وصفعلىأم()798

سيرأنو.لحياةمانوعاخيالي

عامفيسيرانوكتب

المهرجمسرحيةأم653

عامفيوكتبالمفحك،

مأساويةمسرحيةأم654

أنإلاأجربينا،موتبعنوان

منكتابالطرواجاكتبهأكثر

نشراالعلميالخيالقصص

بربراكدو-ا!ل!يمالعالموهما،وفاتهبعد

دولأوالآخر

وإمبراطورياتلدوأم(،)657القمرهـامبراطوريات

الدينيةالمعتقداتفي؟سيرانووشككأم(.)662الشمس

ذرارت.منتتكونالمادةأنوزعم،التقليدية

عامالعسكريةالخا-مةتركبيرجورد.فىسيرانوولد

باررش.فيوالادابالعلومليدرسام426

كلبوالرومانيةاليوناتصةالأساطيرفيسيرييروس

الأساطير-تزعمكصا-يحرسرؤوسثلاثةذومتوحش

عنقهشمعرويتألف،الأموأتمثوىأو،السفليالعالمباب

الأفاعي.منذنبهأو

حسنة:سيرةفلانوسار.والهيئةالطريقة:لغةالسيرة

حدث:سيرةولىصيرحسنا.مسلكاحياتهفيسلكإذا

أدبىنوع!السيرة،الاصطلاحفيأما.الاوائلأحاديث

:قسمانوهى.الأءلاممنمجموعةأوعلمبحياةيعرف

،غيرهشمخصي!!اشخصحياةقصةوهىالسيرة

عنبنفسهيكتبهاشخصرعحياةقصةوهيالذاتيةوالسيرة

الشعبيةالسيرةص!االسيرمنكثيرةأنواعوهناك.نفسه

أنهاإلالم!يرا،الأ-كللامتراجموتعد،والأدبيةوالتاريخية

له.المترجمحياةفيالأحداثأهمتتناولمختصرة

العربيالأدبتراثعرف.العربيالأدبفىالسيرة

ثم،هشاملابنعديطالنبيسيرةمقدمتهافيشتى،سيرا

للبلوي،،طولونابنشرةمثل،الأخرىالشخصياتسير

شداد.لابنالدينصلاحسيرةو

منم(799هـ،387)تالمؤرخزولاقابنولعل

سيبويهسيرةكتبإذ،الاخرينسيرفيكتبوامنأنشط

طرافة،منتخلوولاالأطوارغريبةشخصميةوهو،المصري

الإخشيدسيرةمثل،أخرىسيرمجموعةأيضئاكتبكما

الفاطمي،اللهلدينالمعزسيرةوالصقليجوهرسيرةو

فإن،أخرىسيرمنوأجزاء،سيبويهسيرةوباستثناء

صفةأنالواضحومنعليها.يعثرلمزولاقابنمؤلفات

ابنمؤلفاتحكمتالتىالصفةكانتالأدبلاالتاريخ

هذهعدتهناومنالسير،كتابمنأخرىوطائفةزولاق

هذا،ومع.أدبيةنماذجمنهاأكثرللمؤرخينمصادرالسير

منعرف،الإنتاجغزيرقوياتياراتمثلكانتالسيرهذهفإن

عبدابن:مثل،أخرىأسماء،زولاقابنعدا،كتابهبن

المستنصروزيرواليازوري،والبلوي،الدايةوابن،الحكم

دقماقوابنالظاهرعبدبنالدينومحيىبمصر،الفاطمي

الصيرةكتابةمنوافربنصيبمصرحظيتوقد،والعيني

التاريخية.

مضىماكانإذا.العربيالأدبفيالذاتيةالسيرة

سيرةيمثلأوضحنا،كما،كانقد،السيرةكتبمن

قدالعربىالأدبفإن.أنفسهمالكتابمحيرلاألاخرين،

التيالسيرةأيالذاتيةهوالسيرةالسيرمنآخرنوعاعرف

منقدبنأسامةسيرةمثل،نفسهعنبنفسهالكاتبيؤلفها

ضدالمجاهدوالقائدالأديبأم(188هـ،584)ت

عنوانتحتكتبهاالتىخلدونابنوسيرة،الصليبيين

كما،وهيوشرقا،غرباورحلتهخلدونبابنالتعريف

وأدبالذاتيةالسيرةأدبمنمزيج،العنوانمنيتضح

نشاطتزايدالهجريالخامسالقرنمنواعتبارا.الرحلة

مناللونهذاوشاع،الذاتيةسيرهمكتابةفيالكتاب

الحمامةطوقمنها:العناوينمنطائفةتمثلهالذي،التأليف

هـ،456)تالظاهريحزملابنوالألافالألفةفي

الضلالمنالمنقذومنها:وأديبها،الأندلسفقيهأم(630

الأميرومذكراتام(،111هـ،505)تالغزاليللإمابم

!سيرإلىبالإضافةهذا.بغرناطةزيريبنيملوكآخرعبدالله

وعلي،البغداديالدينوموفق،الفيلسوفسيناابنمنكل

وعمارة،الرازيوالفخر،المصريالطبيبرضوانابن

والسخاوي،،الخطيببنالدينولسان،أليمني

لسيوطى.وا

لمميرمنمختلفةنماذحنجدالحديثالعصروفي

فيبنوعيهالسيرةفندخلوقد.الذاتيةوالسير،الاخرين
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محكية،أخبارايعدولم،الأدبنطاقالحديثالعصر

الحقيقةعنصرعلىقامولكنه،تاريخيةأحداثاولا

السيرةتجعل،أدبيةوبلغة،متماسكفنيبناءفي،والواقع

الخيالمنشيءداخلهاوإنتاريخيا،عملالاأدبيافنا

الفن.وصخعة

الحديثالأدبفيللاخرينالسيرةكتبأهممن

الرومي،ابنعنوكتبه،الإسلاميةالعقادعبقريات

مابعضوكذلك،ربيعةأبيبنوعمر،بثينةوجميل

،الشيخانبمالسيرةهامشعلى:مثل،حسينطهكتب

فىالذأتيةأسسيرةاكتبوهيالاخرالنوعكتبأما

ممافيالساقعلىالساقكتابفمنها:الحديثالأدب

سيرةأولوهي،أسشدياقافارسلأحمدالفارياقهو

وأيامي،حسينلطهوالأيام؟الحديثالعصرفيأدبية

يومياتمثل:الح!سمتوفيقكتبهماثم،السباعىلأحمد

العمربموزهرةالعمر؟وسجن،الأرياففينائب

أمين.ل!حمدوحياتي

يعدحسينأطههالأيامكتابأنيرىمنالباشنومن

كتابأنحصما،الحديثالأدبفىذاتيةترجمةأكمل

الاخرين.عنأدبيةسيرةأكملنعيمةلميخائيلجبران

أوالأالألفالسنواتشى.الغربيالأدبفىالسيرة

كلهاتدوركثيرةسيرأوتراجماوضعتالنصرانيةتاريخمن

قائمافئاتصبحلمالسيرةوأممن،القديسينحياةعلى

ولع!!،الميلاديعشرأ!سابعاالقرنفيإلاأوروبا،فى،بذاته

هىبوزويلأم(لجيم!)197جونسونعمويلحياة

الثام!القرنفيالأوروليةالادابعرفتهاالتيالسيرأشهر

حيمسكتبعشرالتاسعالقرنوفي.الميلاديعشر

كارليلتوماسمميرة،الإنجليزيالمؤرخفرود،أنتوني

والعامةالشخصيةالجوانبفيهاتناولام(-884أ)882

العشرين،القرنفيالفنهذاازدهرثم،كارليلحياةفي

ماريسيرةبلوكهليرالإنجليزيالمؤلفكتبحيث

ساندبيرجكارلكتبأمري!طوفىأم(09)9أنطوانيت

فرنساوفيأم(-939أ)269لنكولنأبراهامسيرة

تناولتسيرةوهىاريلكتبالذيمورواأندريهاشتهر

أضفىالذي،لودفيجأميلألمانيافىواشتهر.شيللىحياة

أشخاصاتتناولالتىسعيرهعلىوالحوارالخيالمنجانبا

حقيقيين.

مشاهيرحياةتصصاليومالذاتيةالسيرةوأصبحت

،المثالسبيلوعلى.المعاصرةوالشخصيات،العشرينالقرن

الامريكىالرئيصحياةتناولتالكتابمنمجموعةفإن

هذافيلمعتوقد.أسرتهوحياة،كنيديجونالأممبهت

،إيدلليونمثلالسير،كتابمنكثيرأسماءالعصر

)5391جيمسهنريسيرةكتبالذيالأمري!ي،

هتلرسيرةفعستجوشيمالألمانىوكتبام(749

السير.منذلكغيرإلىأم(،)739

الدوافعتعددت.الغربىالأدبفيالذاتيةالسيرة

السيركتابفبعض،الغربيينعندالذاتيةالسيرةلكتابة

بعضتسويغأوحياتهجوانببعضتوضيحإلىيعمد

بوحيالسيربعضتكتبوقدبها،قامالتيالأعمال

هدفهايكونذاتية!ميروهناك،الماضيإلىالحنينمشاعر

يرغبالذينالمشاهيرمنأصحالهالأن،المالكعسب

حياتهم.خفاياعلىالاطلاعفىالحمهور

النصرانيالزعيمكتبهالذي،اعترافاتكتابزيعذ

حقيقية،ذاتيةسيرةأولم004عامنحوأوغسلإتالقديس

وانتصاراته.الدينىأوغسطيننضالعنالكتابويحكي

اليسرىقدميالمشهورةالذاتيةالسيربعضبينومن

ويصسفأم(.)549براونكريتسيالأيرلنديكتبهاالتي

عنالناجمةالجسديةالعوائقعلىيتغلبكيفالمؤلففيها

أيضاالكتابحولوقد.الولادةمنذدماغىبشللإصابته

عامالزمنمنعطفاتفيميلرآرثرويضيف.ناجحفيلماإلى

أمريكا.فىأميلمهاجرابنابوصفهحياتهقصةأم()879

فترةإبانالحياةقيدعلىللبقاءأسرتهكفاحميلرويسرد

ويتائ.العشرينالقرنمنالثلاثينياتفىالكبيرال!سساد

وزواجهمسرحئا،كاتباالشهرةإلىصعودهفيصور،سرده

مونرو.مارلينالممثلةمن

حدإلىتحملرواياتالمؤلفينمنكثيركتبوقد

روايةفإن،المثالسبيلوعلى.الذاتيةالسيرةسماتكبير

شابوهوالفنانصورةجويص!جيمص!الأيرلنديالروائي

للمؤلف.المب!صةالحياةبعيدحدإلىتشبهأم(19)6عام

منهاذاتيةمميرشكلفيرواياتالمؤلفينبعضكتبوقد

رحلاتسصي!تجوناثانالإنجليزيالمؤلفروايةمثلا

البحارةلأحدذاتيةسيرةوهيام(،)726عامجيليفر

غريبة.بلادفىرحلاتهحول

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

العربالسيرةكتاببعض

محمودعماسرامحقاد،احلدودال!العزاليحامدألو

ميحائيل،نعيمةصينااسالأندلسىحزمابن

المؤرحهشاماسفارسأحمد،الشدياقطه،حسين

محمدأبوعدالح!كا،اكأتوليئ،الحكيم

الغربيينالسيرةكتاببعض

توماسالقديسمور،كارل،ساندبيرجللوتارك

ريهسدأ،وامورليتون،تمتعىستراجيمس،يلولور

لانأ،نيممزسسويطميوسلليوكور،سكيتوتا

سحق!،لقواستوما،يللاركانستير!،حون

بابينجتودتوماس،ماكاوليإمشيفان،رلايح
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صلةذاتأخرىمقالات

الحمامةطوقالشعبيةالسيرةلأدب

الأدب،العريالشعرالأطفالابألى

.السيرةانظر:.الأدبيةالسيرة

الخيالى(،غيرا!دب)الأدبانظر:الدائية.إلسيرة

الأدب،العربى،بمالعريالأد!نىالداتية)السيرةالسيرة

)النثر(.

أنوأعمن،طويلقصص!تيأدبينوعالشعبيةالسيرة1

مراحلالقاصةحابعوفيه.العربيالشعبىالأدبفيالقص

السيرةإليهتنعسبالذي،الرئيسىالقصصيالبطلحياة

معالبطلهذا-حياةأشتباكوقابعالقاصويعرض،عادة

يبينكما،الموالينمعوتلاقيهاالمناوئينالآخرينالأبطال

معوحروبهمتومهحياةفيالمصيريةالمواقفمع"تداخلها

فيالشعريتخلله01نثراالشعبيةالسيرةسردويتم.الاخرين

شعريةروأياتص،ككانتوإنقصصيا،المتوترةالمواقف

الشعبية.السيرلبعفوكاملة

المصطلححدود

ترجمةلتعنىالتاريخيالإطارفيسيرةكلمةتستخدم

منلعديدعنوانااستخدصتكمابها،ويقصد.شخصحياة

حياةالمتابلدورةالسر!:،القديمالعربيالتراثفيالكتابات

الحياةهذهمراحلأثناءلهجرتالتيالوقائعوذكرتمخص،

فيالكتاباتهذهتيا!افتتحوقد.وفاتهحتىميلادهمنذ

اليومحتىالمتوالية،بالكتاباتالعربيالتراثفيوثبتهالسير

.هشامابنسيرةأولا!اكانتوالتىكل!م!،الرسولسيرةعن

منقريببمعنىبرةكلمةالشعبيةالسيرةوتستخدم

إليهتنعسبالذي،الرئيسيبطلهايخصفيماالدلالةهذه

منتستفيدأنتريدالشعبيةالسيرةوكأن.عادةالسيرة

التراثالذهنإلىيستدعيهاالتيالمصاحبةالدلالات

منبهاومايتصلالسير،فيالكتاباتمنالوفيرالعربى

وأيامهمالعربأضبارمنومادون،والفتوحالمغازيكتب

.واللإسلامالجاهليةفي

ناحية،منفهىغرض!!:الشعبيةالسيرةتحققوبهذا

بعضإلىتلمحىأخمناحيةومنلمصداقيتها،ئؤلمس!

عناصرهامنفىتيئامنهااستقتالتيالأولىمصادرها

مستوىعلىأوالبنائيهيكلهامستوىعلىسواء،المكونة

القصصية.المادة

الشعبية،بمسمىالشعبيةالسيرةلوسمبالنسبةأما

وطبيعتهاهويتهالتحديدفهو،الشعبإلىونسبتها

التراثفيالوفيرةالمكتوبةالسيرعنواضمييزها،النوعية

الفصحىباللغةمكتوبةالسيرهذهأكانتسواء،العربي

فىوردتكماالسيرةفكتابات.العاميةباللهجاتأم

ذواتهم،عنفيهايعبرونأفرادألفهاالعربىالتراث

شعبيةمعيارأنوالواقع.الفرديةرؤشهمبهاويجسدون

فصيحابه،تؤدىالذياللغويالمستوى!سالسيرة

شعبيةعليهتتأسسالذيالمقوموإنماعاميا،أمكان

منالسيرةأنتعنيهناوالجمعيةجمعيتها.هوالسيرة

يتواترونالجماعةهذهأبناءوأن،الشعبيةالجماعةإنتاج

عنمعبرةباعتبارهاويتبنونهاروايتها،ويتداولون،السيرة

السيرةتكونثم،ومن.الجمعيةورؤاهموقيمهممثلهم

جميعا.يتملكونها،بينهممشتركامشاعاالشعبية

فالسيرة،بهالعلمأوالمؤلفجهللقضيةهناولامثار

قدتكونروايتها،وتتواتر،الجماعةتتبناهاعندماالشعبية

بوساطةصياغتهاإقرارويتمإنشائها،منأصبحت

ا!معي.الإبداع

المصطلحعروبة

ولصلتها،العربيةالشعبيةالسيرةنوعولخصوصية

حتى،العربالدارسونيفضل،العربيبالتراثالحميمة

السيرةمصطلحامشخدام،عربيةغيربلغاتالكتابةعند

ملحمةمصطلحإلىترجمتهيفضلونولاهو،كماالشعبية

فالسير.الأخرىاللغاتفىالقريبةالمصطلحاتمنغيرهأو

جانبفيالملاحممعتشترككانتوإن،العربيةالشعبية

بخصائصتنفردأنهاإلا،الفنيةوخصائصهاملامحهامن

بذاته.قائفانوعامنهاتجعل

الشعبيةالسيرحصر

العربي،الشعبيالمأثورفيالشعبيةالسيرتتعدد

ومعمنها،عدداختفاءعنالميدانيالحصرلناويكشف

الشعوبلدىبالموجودقورنإذاكثيرمنهامابقىذلك

الذاكرةفيراسخةلازالتالتيالسيروأبرز.الأخرى

(.هلالبنيسيرة)أوالهلاليةالسيرة-ا:العربيةالشعبية

سيرة-4شداد.بنعنترةسيرة3-.سالمالزيرسسيرة2-

الهمة.ذاتالأميرةمحيرة5-.يزنذيبنسيفالملك

حمزةالأميرسيرة7-.بيبرسالظاهرالسلطانسيرة6-

.البهلوان

،السيرةمصطلحعليهاأطلقأخرىأعمالتوجدكما

ولابنفس،السابقةالسيرفيالمعتادبالطوللاتتسمأنهاغير

معالجةعلىتركزإنهاإذ،القصصيةالمعالجةفيالسعة

ذاتالتاريخيةالشخصياتلبعضمحددصراعأوموقف

اللهرضيطالبأبيبنعليالإماممثل،الدينيةالمكانة
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وإن،الشعبيةالسيرإلىأخرىأعمالتنسبوبالمثل

مثلما،أخرىقصصيةمجموعاتضمندخلتقدكانت

سيرتيقصصهاإلىضمتالتى،وليلةليلةألففينجد

الزيبق.وعليالنعمانعمر

للسيرةالقصصىالتخططيعتمد.القصصيةخطوطها

معهتتشابكطوليا،ممتدمحوريخطعلىالشعبية

ويتابع.عنقودينحوعلىوتتفرع،الخطوطمنمجموعة

الذي،الرئيسىالبطلحياةمراحلالمحوريالقصصيالخط

زيدأبو،سيف،)عنترةعادةالشعبيةالسيرةباسمهتسمى

حياتهأطوارفىقصصياالمؤثرةالوقائعويسردإلخ(،...

ألمحوريالخطهذامعوتتشابك.وفاتهحتىميلادهمنذ

الاخرينالأبطالعلاقاتتنسجهاأخرىقصصيةخطوط

أدوارههاوتتنوع،الشعبيةالسيرةبهمتعجالذينالعديدين

والمانح،المناوئأوالحليفوالند،المعاديأوالموالى:مابين

.المعوقأوالنصيروالتابع،السالبأو

القصصيةالخطوطهذهمعتحركب،نفسهالوقتوفي

اكتى،الجماعةحياةمتابعةفيشمثلآخر،خطالمتداخلة

مصالحهمافيأو،الحياةفىمسلكهمافيسواء،إليهمينتمي

اللآخرين.معوصراعاتهم

الشعبيةالسيرةسطحعلىيطفوموضوعها.مادة

كليا،جسدابوصفهالمتواليةوالمعاركالحربموضوع

الأقواموابطالالأب!!الموصولالصراعوكأنيبدوبحيث

اصشعبيةاالصيرةتيارأنغيرموضوعها.هوالمتناحرين

فمنها.متعددةأخرىموضوعاتمنيتكون،التحتى

والتوادكالحبالإنعسانيةالمشاعرلختلفمايعرض

المتباينةالسلوكيةالمواقفيصفماومنهاونقيضها،

ومنهاونحوها،والخديعةالغدرأووالإيثاركالنخوة

والصداقةوالبنوةكالأبوة،البشريةالعلاقاتمايتخاول

والضغينة.والحقدالعداوةمواجهةفىوالتحالف

ثناياهافيتضمأنعلىالشعبيةالسيرةتحرصكما

سواء،المفسرةوالبياناتالمعلوماتمنأغراضهامايخدم

الجمعية.والتصوراتبالعاداتتتعلقأمتاريخيةأكانت

وقبائلهماالأبطالنسبلقوائمسردافيهانجدثمومن

يمرونجغرأفيةومعالملأتاليموأوصافهاوتاربأسلانهم،

جرا.وهلميمارسونها،وتقاليدلعاداتوشروحابها،

السيرةفيالقصصيةالخطوطتعددإنمرونتها.

فيامتداداأكسبهاقد،الموضوعيةمادتهاووفرة،الشعبية

الذيالأمر،القصصيالعرضفىموسوعياوبعداالسرد

ميزاتهلهطويلاقصصيانفساالشعبيةمئالسيرة

السيرةيهددإنهحيث،نفسهالوقتفيالبنائيةوإشكالاته

وخاصة،مكوناتهوتلاحمهيكلهاتماسكجهةمنالشعبية

لاالشعبيةالسيرةأنالمعروفومن.الشفويةرواياتهافي

جلساتعدةولافى،واحدةجلسةفيكاملةتؤدى

وفصولهاأجزائهاكلروايةلمجقنراوولايوجد،محدودة

.التفصيلاتواستقصاءالإجادةمنالدرجةبنفس

التفكك،عواملتواجهالشعبيةالسيرةأنبيد

معهوماتحشابك،المحوريالقصصيخطهاعلىباعتمادها

هيكلها،يقويكليا،إطارالتقيم،فرعيةخطوطمن

منتستفيد،نفسهالوقتوفي.العامةصورتهعلىويحافظ

فيينبنىالشعبيةالسيرةفيالأحداثمجرىأنميزة

والمواقفالأحداثمنمجموعاتعلىالحقيقة

مستقلة.حلقةتكونمنهامجموعةكلتكاد،والحب!طت

ويتيحشفويا،الشعبيةالسيرةلرواياتمرونةيحققوهذا

قصصية،ومقاطعوفصولأجزاءإلىأضقسيمهاإمكانية

الاليةهذهدعموربما.حدةعلىمنهاكليروىأنيمكن

يسرتمطوعةنسخووجود،المحترفينالرواةوجود

.والمذاكرةللتوثقمصدراإليهاالرجوعإمكانية

المرونةهذهتعطيلكىجهداالشعبيةالسيرةولاتوفر

نجدهاهناومن.الفنيالتأثيرإمكاناتكلباستخدامدفعة

وفنيةأدبيةووسائلأجناسبينتجمعأنمنلاتتحرج

،هذهالفنيالجمععملياتمنبهماتقوموأوضح.متنوعة

بينوجمعها،الشعريوالنظمالنثريالسردبينجمعها

الغنائىوالأداء،الدراميالإلقائيوالأداء،المرسلالقص

الموسيقى.

إلىالشعبيةالسيرعناوينتشير.بالتاريخصلتها

والإسلامى.التاربالعربيفيمذكورأغلبها،شخصيات

منأبعدالتاريخيةللمادةالشعبيةالسيراستعمالأنوالوا!

حوليدورالسيرهذهفأغلب.العنوانفيالإشارةهذه

المعالممنقليلوغير،تاريخىأصللهاووقائعشسخصيات

تاريخية.أصولأتحويفيهاالموصوفةوالأحوالوالمواقف

تؤرخمؤلفاتالشعبيةالسيرأنلايعنيهذاولكن

تلتزمأنهاأيضايعنيولا،أحداثأوفتراتأولأشخاص

ألاويجب.المنهجيوالتوثيقالتاريخيةالصحةبضوابط

فيتلتزمقصصيةأدبيةفنيةأعمالالشعبيةالسيرأنننسى

رسمهافيالقصصيةالفنيةالقواعد،الأولالمقام

هذهحركةلمجالووصفهاللأحداثوتحريكها،للشخصيات

معالشعبيةالسيرتتعاملوعندما.والأحداثالشخصيات

تستعملهامادةباعتبارهامعهاتتعاملفإنما،التاريغوقائع

حيث،الفنينولهافيأخرىخيوطمعتجدلهاوخيوطا

منالاخرىالموادعلىمايجريالتاريخيةالمادةعلىيجري

الفنيةالعناصرسائرتتسقأنإلى،والصياغةالتشكيلإعادة

الجمالية.ومعاييرهممنتجيهامنظوروفق،وتتكامل

حتىالمتاحةالتاريخيةالمصادرلاتقدمونموها.نشأتها

أسماءفيهاقصصوجودتذكر،مقتضبةإشاراتإلأالآن
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تفاصيلتوردلمالاولكت،الحاليةالشعبيةالسيربعضفي"مما

الأولى.أطوارهاؤئيشعبيةسيرةأيصورةتجلىاشافية

السيرةمصطلحوجوا:إلىالإشاراتأقدممنكاناهـربما

فيهـ(774)تكثيمابنإشارةنعرفهاسيربأسماءاسقرونا

الأميرةمثلسيررواةانتقدعندما،الكريمللقرآن!فسيره

مافهوتفصيلاالإشارادتأكثرأما.عنترةوالهمةات9

بنيسيرةمنشذهـاتمنهـ(681)تخلدونابناورده

البدوية.أشعارهامننصوصامدوناهلال

يثنلمالواضحةوالتفصيلادتالمحلوماتافتقادولكن

التيالكيفيةإلىالتوص!لمحاولةفيالاجتهادعنالباحثين

وشلخصتطورها.ومراحلالشعبيةالسيربهاأحشأت

أولاهما،:نظرتينفىالصددهذافيالباحثينافتراضات

نصوصه،وتحقيقالقديمالأدبتاريخبدراساتشأثرت

النسخعلىالشعبيةبالسيراعترافهااقتصارعننضلا

النظرةهذهعلى،تغلىولذامنها.والمطوعةالخطوطة

نأيمكنولذا،الأاثبمؤرخىبنالسائدةالنقديةالمعايير

التأريخيةالنظرةأصحاربالنظرةبهذهالاخذينعلىخطلق

علىالشعبيةصيرةفالهشعاملوننراهمهناومن.الأدبية

إلىوظهر،الأغلبفيواحدمؤلفكتبه،أدبيعملأ!نها

الدارسونهؤلاءشغل!ثمومن.واحدةدفعةالوجود

الذيالزمنتحديدإلىوسعواالأفراد،مؤلفيهاعنبالبحث

امهاتعلى!رالعثينشدونولازالوافيه،ألفت

أكثرممثمغولونفأصحابها،الثانيةالنظرةأمامخطوطاتها.

وأالخطوطةالنسخمنكلاأنويرون،الشفهيةبالروايا!

تثبيتهاتجالرواياتمنروايةإلآليستالآنمنهاالمطبوعة

بفعلنشاتالشعبيةالسيرةأنيفترضونوهموتدوينها.

علىوالنموالتحولمنطويلزمنخلالالقصصىالتراكم

بهذهالاخذينعلر،نطلقأنيمكنولذارواتها.ألسنة

توضحالبحثيةوشوا!دهم.التراكمنظريةأصحابالنظرة

والوقائعالمضخصياتبعضمنتتكونالتراكمهذانواةأن

هذهوأن.أشعبياالوجدانفيتثبتالتيالتاريخية

الشعبيةالذاكرةفراالختزنةالوقائعوتلكالشخصيات

القصصيةالو-خداتمنمجموعةحولهاتستقطب

تتكونومثلما.حين!طفيالشعبيالمأثورفيالموجودة

الطقاتتتراكمطبقات!ا،وتتراكم،الطبيعةفيالبلورات

مروروبفحلذواتها.حولالشعبيةالصيرةفيالقصصية

شماللذينالمستمر!والصقلالتعديلعملياتوبتأثير،الزمن

أجزاؤهاوتلتحمفمو،الشعبيةالسيرةروايةتداولخلالهما

أيدينابيننجدهاالتيالشعبيةالسيرةشكلفيوتتكامل

.الان

وأالنظرتينبإحدىأخذوسواءأمر،منيكنومهما

السيرنضجأنصكللىالباحثينمنقليلغيريجمعبغيرهما،

الهجريينوالعاشرالثامنالقرنبينفيماتمالعربيةالشعبية

بعدجرىثم(.الميلاديينعشروالسادسعشر)الرابع

.المدنفىخاصةرواياتها،منصوربعضتدوينذلك

رخيصة،طبعاتنقلت،هذهالمدونةالخطوطاتوعن

فيالميلاديعشرالتاممعالقرنمنذالانتشارفيأخذت

واصلتفقدوالبواديالأرياففىأما.الإقليميةالأسواق

ممتطلباتتتجاوب،الشفهيةحياتهاالشعبيةالسيرة

ويسري،الصيرورةلالياتوتخضع،وتقاليدهالأداء

وجوهكلشملالذي،العامالتغيرقانونعليها

العربية.المجتمعات

علىققرأقصةالشعبيةالسيرةليست.المحترفأداؤهما

وهذا.محفلأومجلسفييؤدىعملهيوإنماانفراد،

للجماعةالفنيةالتقاليدمعتتوافقالتيتقاليدهلهالأداء

أحوالتباينوفقالأداءصورتتنوعولهذابمالشعبية

الأداءمنصورانجد،ثمومن.العربيةالشعبيةالمجتمعات

العزفأخرىتضيفبينما،المسرحيالإلقاءعلىترتكز

والغناءالعزففيثالثةوتتوسمعالمنفرد،والغناءالربابعلى

.والأدوارالالاتمتعددةفرقةمكونة

وجودإلىيرجعهذاالتوسعاتجاهأنوالواضح

هؤلاء!وافرحيثالاداح!؟لعمليةمتفرغينمحترفين

أساليبهوتنميةالأداءجوانبتجويدعلىوأشباههمالمحترفون

الجماعةأبناءعامةبينالأداءواصلحينفى،وأدواته

التي،المعلوماتوتفيد.البسيطةالنمطةصورةالشعبية

منتنويعاتوجود،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنوصلتنا

المؤدينمنطائفةأنوردفقد.الوقتذلكمنذالمحترفين

وأطلقالمدنفيالناسعلىالشعبيةالسيريلقونكانوا

وأ،كتبمنيقرأونكانواأنهموسدوالمحدتين،اسمعليهم

مرتبطاكانهذاأنأيضاويبدوإليها،يرجعونالأقلعلى

طائفةاختصتبينما.بيبرسالظاهرمثلشمعبيةبسير

راويوانفرد،العنتريةعليهمأطلقعنترةسيرةبرواية

الشاعر.بكونهالهلاليةالسيرة

السائدةالأداءصورعنالواردةالمعلوماتتفيدكما

وجودأنالأخيرةالعقودحتىالعربيةالمجتمعاتفي

عموما،المدنوفيالمراكزبعضعلىمقتصرا!انالمحترفين

الشعبيةالسيرأداءتتداولوالبواديالأريافكانتبينما

إلا،المحترفينعلىاعتماددونوالموهوبينالحفظةأبنائهابين

إلىبالوصولجوالونمؤدونفيهايقومالتيالحالاتفي

والاخر.الحينبينالبيئاتتلك

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الشعرالروايةالأطفالأدب

لأدبا،لعربياالسيرةعلم،التاريخ

العلميالخيالقصصالأدب،الشعبيالشعبيالترات
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أضفيونثريةشعريةتاريخيةملحمةالهلاليةالسيرة

القصصفيمثلاصارتحتىالشعبيالخيالبعضعليها

الشجاعةقصصمنوهي.الأصيلالعربيالشعبي

جنوبمنعربيةقبائلهجرةقصةتحكي،والفروسية

بنووأبطالها،العربيالمغربإلىووسطهاالعربيةالجزيرة

الصراعاتتتوالىحيثتونسفيخليفةوالزناتيهلال

.البطولاتوإحراز

الملحمةهذهالباحثينمنوغيرهمالمستشرقونتناول

أصيلا.شعبياعربيافناباعتبارها

.الأدب،العربيبمالسيرة:أيضاانظر

سمكةالسيرجيونسمكة.سمكةالسيرجيون،

ماولونها،الشرقيةا!نداجزرمياهفيتعيعقمداريةبحرية

الأزرقلينمازعانفهاولونوالاصفر.الرماديالبنىبين

صغيرتحويففيشوكةأ!االسيرجيونوسمكة.والرمادي

ألىويمكن،الذيلمنقريباجسمهاجانبيكلاعلى

الذيالس!صينمننوعاالشوكةهذهوتشبه.بشدةتنتصب

المبفمع.يسمى،الجراحونيستعمله

ولونها.الشرقيةالهندبحزرالمداريةالمياهفىتعيم!السيرجيونسمكة

.والرماديالأزرقلينمارعا!هاولونوالأصفر،الرماديالبنيبينما

أكبرمنسيرزشركةتعد.وشركاهروباكسيرر،

وتدير.بالتجزئةالبيعلتجارةالعالمفيالشركات

منيقربومامتنوعمتجر008نحوالتجاريةمجموعتها

فيالبريديةالطلباتتحارةطريقعنللبيعمركز004.2

أكثربهاالمرتبطةالشركاتوتدير.المتحدةالولاياتأنحاء

والمكسيك.كندافيسيرزلشركةمتجر001من

منأكترفيماليةمراكزأيضاالماليةسيرزشبكةوتدير

.المتحدةالولاياتأنحاءفيلسيرزمتجر003

محطةعامل-سيرزريتشاردبدأ،أم886العاموفي

عنالساعاتبيعفي-عاما23العمرمنالبالغالقطار

مدينةفيالشماليةريدوودمدينةمنالبريدطريق

العامفيشيكاغوإلىسيرزانتقلثم.الأمريكيةمينيسوتا

الزبائن،ساعاتدلإصلاخروباكألفاواستأجرالتالي

أنشآ،أم398العاموفي،شريكينالرجلانوأصبح

أنواعاالشركةوباعت،وشركاهروباكسيرز،شركة

الطلباتكتالوجطريقعنكلها،المنتجاتمنعديدة

وفى،ام498عامفىكتالوجأولصدروقد.البريدية

روباك!ميرز،شركةأصبح!،العشرينالقرنأوائل

فيالبريديةالطلباتطريقعنللبيعشركةأكبروشركاه

العالم.

للبيعلهامتاجرأولسيرزفتحتأم259عاموفما

تجاوزتام،319العاموفيشيكاغو،فيبالتجزئة

،مرةولأول،بالتجزئةالبيعمتاجرفيسيرزمبيعات

حواليتوزع،واليوم.للشركةالبريديةالطلباتمبيعات

مناكثرالشركةفيويعملسنوئا.كتالوجمليون032

برجفيشيكاغوفىالرئيسيومقرها،موظف045).00

العالم.فيمبىأعلىوهوسيرز،

التجزئة.تجارةبمالبريديةالطلباتتجارةأيضا:انظر

أنهطيزعم،اليونانيةالأساطيرفيساحرةسيرسي

وكانت.وحوشإلىالرجالتحويلعلىالقدرةأعطت

المتوسط،الأبيضالبحرفيجزيرةعلىتعيشسيرسي

البرإلى(اللاتينيةباللغة)يوليوسأوديسيوسنزلوحينما

خنازير،إلىرجالهمعظمسيرسىحولتجزيرتها،فى

هرمعرالإلهولكنالخنازير،حظيرةإلىبهمودفعت

أوديسيوسأعطىقدكان(،الإغريقعندالالهة)رسول

سيرسي.الساحرةقوةمنسحرياعشبا

هيئتهمإلىرجالهإعادةعلىسيرسيأوديسيوسأجبر

.أخرىمرةالبشرية

وأحبتودودا،سيرسيأصبحتذلكوبعد

،الجزيرةفيكاملأعامامعهابالبقاءوأقنعتهأوديسيوس

،تنتظرهالتىالخاطرةمنحذرتهللرحيلاستعدوحين

آذانسدإذاأنهفأخبرتهعليها،يتغلبكيفوأخبرته

كانتالتيالجزيرةمنالمرورسيمكنه؟بالشمعبحارته

البحارةمنعهوالشمعمنوالهدف.الصافراتفيهاتعيح!

البقاءفيسترغبهمكانتالتي،الصافراتغناءسماعمن

الصخور.علىسفينتهمتحطيمفيوتتسببالجزيرةفي

يبلغأستراليافىللسياخمركزيارادايرير!رر

كوست،جولدفيويقع،نسمة484.22سكانهعدد

الرياضية.ومنشآتهالكثيرةبفنادقهويشتهركوينزلاند.

شاطئفيالاستحمامإجازاتهميقضونلمنويمكن

السهلعبرنيرانجنهريجري.العامطوالبارادايزسيرفرز

لبناءالمناسبالموقعالسهلويمثل،المدينةفيهتقعالذي

المدينة.فىتظهرأخذتالتيالسكنيةوالعماراتالمنازل

سياحيفندقأولكافيلجيمسبنىام،259عامفي

جمر!صز؟03،!7!ص!ص!

!6-يهيمءكا-!7!ء-ير-

بمزر*ش!.!.-
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عامكلالمصطافينمنالافالانيزورهاحيث،المدينةفي

به،تتميزالذيالعطلاتبجوللاستمتاع

قائدم(.9981-2281)جيمس،سيرفيس

تمخضالتيالفيدراليةللحركةقائداصارأستراليسياسي

عامفيالديمقراطيةأسترالياجمهوريةتكوينعنها

،م0881عامفىلفكتورلياقائدامحيرفيسوكان.م1091

فيالفيدراليابرلمسوأنشأ.ام886إلى1883منثم

فيفكتورياومثل.ام988حتىسادالذيام884عام

المؤتمروفي،أم887عامفيبلندنالاستعماريالمؤتمر

فيسيرفيسولد.ام098عامفىبسيدنيالفيدرالي

بأسكتلندا.بأيرشايركيلويننج

والرشميقةالجريئةالحركا/تيبرزمنوعاتعرضالسيرك

الخيلورأكبووالبهلواذيونالأرجوحةفنانويقدمهاالتي

دوراالمدربةيواناتالحىوتؤدي.وغيرهمالحيواناتومدربو

المضحكةملابسهمفيالمهرجونويجلب.السيركفيمهما

الموسيقيةاسيركافرقةتضيفبينما،للعرضالفكاهة

.العرضإلىوالإ"ثارةالحيوية-الناصعزيهمفى-والعازفون

تدللاتينىأصلذارتكلمةمنالسيرككلمةوتأتى

كانتاسشينأ،فاومنذ.بيضيأومستديرشكلعلى

دائرية،هياكلعلىتقامالسيركبحفلاتالشبيهةالعروض

.والحلباتالخيامفيالسيركحفلاتفتقاماليومأما

السيركعروضإقامةأماكن

خيامفيالسيركعروضتقامأنعلىالعادةجرت

مافيمنهاالرئيسيةالمشاهدوتقام،القنبقماشمنواسعة

الكبرىاسميركفرقبعضوتقيم.الكبرىبالخيمةيدعى

فيوبيليبارنمسيركأورنجلنجالإخوةسيرك:مثل

حلباتفياليومعروضها،الأمريكيةالمتحدةالولايات

الاتحادفىبموسكوالدولةسيركويؤدي،ضخمةمغطاة

والأماكنالخيامفيدائماعروضه()السابقالسوفييتي

.المغطاة

المشهد،يسمىموكبياعرضاالسيركأداءشضمنقد

الحيواناتتدور،المرحةالأنغامالموسيقيةالفرقةتعزففبينما

علىالمدربونويضع.الساحةحولالعرضفىوالمشاركون

ترقصكمابمالساتانوقماشالخملمنزاهيةحللاالأفيال

العرضفيويشارك.وطربازهوااللماعةبمعاطفهاالخيول

الزاهية.حللهمفيالراقصينمنكبيرعددأحيانا

المهرجونيقوم،العرضفيالسيركلاعبويمروبينما

فقد.المسليةوحركاتهمبحيلهمالمتفرجينبإضحاك

،صغيرةعربةفيمهرجاعشرالاثنيعلىيزيدماشكدس

والمشساركينالحيواناتب!سضيبدأاللشهدويسمىالمللونالسيركعرض

المرحة.الأنغام-الساحة

أقصى-فىالموسيقيةالفرقةتعزل!بينما.الساحةحوليدورونوهم
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البريةالحيواناتعروض

والمتعةالإثارةتجلب

المموروهذهللجماهير.

الحيلبعصتؤدي

مدربها.لطلبا!حتحابة

للمتفرجير،وحماية

النمورهدهتؤدي

قفصداحلالحركات

الحديد.م!

ثم،منزلشكلعلىلعبةفىالنارالاخرونيشعلبينما

الحريق.لإطفاءمصغرةعربةمنعليهاالماءبصبيطفئونها

ممستديرةمساحاتفيالسيركمشاهدمعظموتقام

واقفةالأفيالترقصالمشاهد،أحدوفي.حلقاتتسمى

بتشيتالمدربةأعقمةاحيواناتوتقوم،الخلفيةأرجلهاعلى

المدربةالخيول:تجريأنوفها،علىالمطاطمنكبيرةكرات

إلىجوادم!راحجوهايقفزبينما،دائرةفيوقارفيتعدوأو

أ!،ضفراا!لرابرمنأخصىمجموعةوتقومآخر.

تجريوهيالخيلظهورعلىبعضأكتافعلىبعضهم

الحماهيريسلولىالمضحكوالماكياجالغريبزيهمفياللهرجون

الحركاتهدهالمهرحوديؤديماوعالبا.الهزليةوحركاتهمبألعالهم

والآخر.المشهدب!ت

الأسودمدربىأحدويدخل.الحلقةحولجنبإلىجنبا

الأسودلهوتستجيبالهواء،فىسوطهويضربالقفص

بذلك.الأمرسماعهاعندالمنصاتعلىقفزاالكبيرة

حولويدورونحبلفيبأسنانهماللاعبينبعضيتعلق

الهواءفيبالقفزالطيارينيدعونآخرونويقوم،أنفسهم

الهواءفيحركاتهميؤدونوه!ا،أخرىإلىأرحوحةمن

للاعبينأخرىعروضوتظهر.رفاقهمبهميمسكأنقبل

علىبهلوانيةبحركاتيقومونأوأ!دراجاتايركبون

الهواء.فيعالسلك

عنبعيداجريئةبهلواليةحركاتيؤدونالجسورونالهواءلاعبو

بزميله.ليمسكأرجوحةم!يتدلىالمرقةأضادأحدويرى،الأرض
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بينمنالأفيالءممروض

التيالمحببةالعروضأكثر

المشاهدينانتباهتجتذب

فرقمنكبيرعددفي

المدربونويجهد،لسيرك

شهورعدةأنفسهم

الحيواناتهذهاخعليم

صعبة.حيلاالضخمة

،العرضطوالبالعزفالموسيقيةالسيركفرقةتقوم

الوقتفياطصكاتأداءعلىالمحافظةفيتساعدوهي

تغيرقدأوألحانهافم!تبطئأوالفرقةتسرعفقد،المناسب

منالختلفةالاجزاءبإنهاءللاعبينمنهاإيذاناالنغمة

والفخربالحماسرالشعمعلىتحافظفالموسيقىبممشاهدهم

نفسا،.السيركعرأقةالعريقالعرضخلال

لمشاهدةالىوحولقمعرضالناسمنعددويزور

الببروحيواناتالأسود(فيرون،كثبعنالحيوانات

الأفيالوتمدوإيابا،ذهاباأقفاصهافيتمشيالمتوحشة

وتتسلقالنسانيصوتقفز،السودانيالفوللتأخذخراطيمها

الجماهير.حولتثرثروهيأقفاصهاحول

السيركفيالحياة

علىالسيركفرقمعظمتسافر.جولةفىالسيرك

مختلفة.أماكنفيأياملعدةعروضامقدمةالبريةالطرق

السيركفرقبدأت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفي

.بالقطاراتتسافرالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالكبرى

ونقللحملخاصةشحنوأساليبعرباتتصميموتم

اللاعبين.إلىإضافةالأخرىوالمعداتوالخيامالحيوانات

يؤدونالحيلراكبو

خطرةبهلواليةحركات

تجريبينما،ومثيرة

الحلقة.حولخيولهم

هذهمثلوتتطلب

جماعياعملاالحركات

البهلوانيينبيرمتواففا

.لخيولوا
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ميلزبيرترأموسيركبأسترالياويرثسيركاستعملولقد

العشرينالقرنأوائلفىالقطاراتالمتحدةبالمملكة

أمري!!اخارجالسيركفرقمعظمامازالتول!ش.الميلادي

معظميسكنالحالةهذهوفىبمالبريالطريقعلىتسافر

ويقوم،عجلاتعلىمتنقلةبيوتفيوالعمالأ!لاعبينا

السيركيوفربينماطعامهموجباتبإعداداللاعبينمعظم

وحلاقحداد،للسيركيكونوقد.للعمالالوجبات

أولية.إسعافاتووحدةوطبيببريدومكتب

الإعلامرجاليقوم،للمدينةالسيركقدوموقبل

وبمحرد.العرضعنمعلنةالألوانزاهيةبوضئملصقات

المعداتحمولةبتفريغالعماليبدأ،السيركوصول

بعضهناكللحيام،السيركاستعمالحالةوفىونصبها.

قماش!منكبيرةأجزاءتفريغفيتساعدالتيالاليات

للسيركغنىولا.الأرضفىالخيامأوتادوتضرب،الخيام

بدلأالمبانيأحدداخلالسيركأقيملوحتىالعمالعن

الختامي،اليومفيالأخيرالعرضنهايةفبعد.الخياممن

المكانإلىلترحيلهاستعداداشيءك!!بجمعالعماليقوم

يليه.الذي

،الواحدةالأسرةكأفرادالسيركفيالناسويتعاون

المشاهدبعضفىأدواراالعرضنجوميؤديوأحيانا

السيركأعمالفييساعدونأو،أدوارهمإلىبالإضافة

الأرحوحةفنانيشاركقد،المثالسبيلفعلى.اليومية

أحديقضيأهـقد،الأفيالامشاهدأحدفيفيلبركوب

.السيركخيوللتمشيطيومكلوقتهمنجزءاالمهرجين

حتىعروضهمأبنائهبمبتعليمغالئاالسيركنجومويقوم

يصبحقدواحيانا.التقليديةالعائلةعروضعلىيشبوا

العمومةوأبخاءالخالاتأووالأخوالالعماتأوالأعمام

عائلى.عرضفيأعضاءال!قاربمنوغيرهم

شهورفيالسيركفرقمعظمتسافرالنت!تاء.مسكن

نأإلابمثابتةمستديمةمبانفيالشتاءتقضيبينمافقطالصيف

خلالكثيراتستمربالنشاطالممتلئةالمسيركفىالعاملينحياة

استعدادانشاطهميزدادماسرعانإذ.العاممنالفترههذه

حيواناتتدريبيبدأونالحيواناتفمدربو.القادمللموسم

السيركنجوممنوغيره!والبهلوانيونوالطيارون.جديدة

مثيرةلأعماليخططونوالمهرجون،اليوميةتدريباتهميمارسون

ويشترونالأزياءالسيركعمالبعض!ويصمم.جديدة

للإصلاححاجةفيهوماويصلحونالجديدةالأجهزة

.الحيواناتبرعايةويقومون

فلها،الصغيرةالمدينةالشتويةالسيركمساكنوتشبه

للحيواناتوحظائرواسععةومستودعاتودكاكينشوارع

منكثيرويسكن.السيركنجومعليهاليتدربوحلقة

متنقلة.عرلاتأوبيوتفيمتجاورينبالسيركالعاملين

للمهرجيندراسئافصلايتضصالسيركفرقلأحدالشتاءمسكن

،لممماش!.اضجمي!!ادرلتعليم

السيركلاعبيمشاهير

عاطية،شهرةالسيركنجوممنكبيرعددأكتعسبلقد

دورإتقانشهرةبينجمعواقدأسرتهوهانيفوردبدأ-!فهدا

أنطوانيتوهذه.الخيلظهورعلىكوبأامهارةوالمكلج!ت

الثلاثية،القفزةحركةتؤديامرأةأولأ!مبحتثوثسيلو

وقد.الأرجوحةعلىتقاممثيرةحركةاصعبوهي

مإلحيواناتبعروضهماستاركومابلبيتيكلايداشتهر

مدرببوصفهوليمزجبلجنتركذلكواشتهر،البرية

أدلرفيلكسفمنهمالسيركمهرجيمشاهيرأما.حيوانات

كلي.وإميجاكوبزولوجريبلنجوأوتو

منتمكنفلقد،بأونوسالمشهورفيرسنر،فرانزأما

ابنتهوأصبحتواحدةأصبععلىعمودقمةعلىالوقوف

حبلفيتعلقهاأثناءلولبيةحركاتبعملمشهورةفيكى

اللعبمشاهدأحدهولتكريسوتؤديالهواء.فيمرتفع

فيشعرهامنمعلقةوهييتدلىوجسمهاباليدينبالكرات

الأستراليينأحدكانفقدكولينوكونأما.الخيمةأعلى

والولاياتأوروبافياشتهروقدالحبلعلىيمشونالذين

العالى.الحبلعلىالأسبانيبالرقصالأمريكيةالمتحدة

الخيلركوبفيبمهارتهمالإنجليزاللاعبونواشتهر

قامحينالفنهذادكروأندروأدخلحيثالظهر،عارية

-الميلاديالتامئكلشرالقرنأوائلفى-الخيولبتدريب

اخرينفرسينعلىواقفاهويظلبينما،رجليهبينمنلتمر

بخفة.يجريانوهما



بالخاطرهـحفوفةالسيركحركاتبعضوتكون

ولقدعرض.ءكلعندبحياتهمفيهاالممثلونويجازف

فيمهاراتهابف!نحملعالميةشهرةليتزلليليانكتسبتا

تتعلقكانتصجث.الأنفاستأخذالتيالهوائيةا-لمركات

فيبجسمهاوتتأر-تجحالهوائيالحبلعلىيديهاليحدي

هوتإذأم319عامفيحتفهالقيتوقدمستمر.دوران

ولقد.معداتهاجز?قانكسرعندماالأرضعلىءسيعة

وأبدعأروع-الببركمشاهيرمنأسرة-ولنداسآل2لور

ممبعةيقفكانإذ،التاريخفيالعاليالحبلعلىا.لهركات

ولقد.الحبلعلىويمشونبعضابعضهمكتفيعلىءنهم

الحبلأعلىمن3سقوطعندواحدوشلأربعةمنهمءإت

.الميلاديالعشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينيات:حلال

لاريخيةنبذة

السيركبنماذجالشبب!ةوالمشاهدالعروضتاريخيرجع

سباقالقديمةوما!ألعابصورتفلقد.السنينالافإلى

علىيقفونالذينالرجالىاوسباقالخيولتجرهاالتيامحرباتا

القرونوفي!ثممار.حوللمجسابقونالظهرعاري-حصانين

يدعونوا.لهرجيناللاعبينمنعددكان،الوسطى

وفىالعامةالشموارعفيالناسبتسليةيقومونالمفحكين

الأوروبية.الملكيةالقاعات

عامففيإنجلترا.فيالحديثالسيركنشأولقد

فيبارعةعروضاتضممعحفلااستليفيليبأقام،أم768

ولقدبمالمرحةجقىالموسوفيالظهور،عاريةالخيلإ-كوب

الألعابمثلأ-شىأدوارالاحقوقتفيآستليأضاف

يقيموكان.لكلروضهموسيقيةوفرقةالمهرجودورالبهلوانية

باسمالناسعامةلد!!أشتهرمستديرهيكلفيعروضه

آستلى.سيرك

القديمةالسيركفرق

شوارعتحوبكانت

.العرضبدايةقبيلالمدينة

عامفيالمن!وهدا

جمهورايوضحأم809

يشاهدونوهمالناسمن

وعرلاتالحيوانات

بهم.تمرالسيرك

193السيرك

سيركأولريكتسبلجونافتتحفلقدأمريكا،فيأما

واقتصر.أم397عامفيلادلفيافياستليسيركنمطعلى

مشاهدوبعضومهرجالحبلعلىالمشيعلىاسميركهذا

مشاهدالباكرةالسيركفرقمعظموضمت.الخيا!ركوب

ريكتس.بسيركشبيهة

التالممعالقرنوأوائلعشرالثامنالقرنأواخروخلال

الغربيةللحيواناتالمتجولةالمعارضطافت،الميلاديينعشر

الأمريكية.المتحدةالولاياتمنالشرقىالشمالمنأجزاء

الحيواناتعروضلمشاهدةصوبكلمنالناسوتجمع

مؤخراللحيواناتالمتجولةالمعارضوظهرت.عليهمالغريبة

تنتقلالمعارضهذهوكانتوأستراليا.أوروبامنكلفي

سياجأوحطرةفيغالباوتعرضالخيو!تجرهاعرباتفي

القنب.قمالقمن

هذهسماتمنكثيراالسيركفرقتبنتولقد

منالعديدتضمنت،أم835عامفجحلول.العروض

عاموبحلول.البريةالحيواناتعروضالسيركفرقمشاهد

منكثيراتضمنتقدالسيركفرقكانتأم،085

النحاسيةالموسيقيةالفرقمنهابماليومتميزهاالتيالعناصر

الألوانذاتالسيركملصقاتإلىإضافةالناصعةوالأزياء

الزاهية.

السيركفرق،كانتمفتسنواتعدةوحتى

فتشاركبمالعرضقبيلالمدينةشموارعخلالتستعرض

ذاتوالخيول،الناصعالطلاءذاتالمميزةالسيركعربات

نابضالألوانبهيجمنظرإخراجفيوالأفيالالسروج

فىإنجلترافيالتقليديةالسيركعرباتونشأت.بالحيوية

فرقةوكانت.الميلاديعشرالتاشعالقرنمنالخمسينيات

الاستعراضاتهذهأنإلا.الراقصةالموسيقىتعزفالسيرك
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تلكإلىينظرأنهكماالتلفاز.مشاهدةبفضلالناسلزيادةنتيجةالأماكنمعظمفيالامعتمرارمنتتمكنلم

وقهرها.إخضاعهايجبمفترسةكوحوش!الحيوانات.المتعددةالنقلبوسائلالمدينةشوارعفيالازدحام

لتدريببعيدأمدمنذموجودةالسيركمدارسوظلتفىجانبىبعرصيقومالسيركفرقمنكثيروكان

الاتحادمنكلفيالدولةسيركلفرقوتهيئتهماللاعبينمنبالقربمنفصلصغيرعرضوهو،الأوقاتمنوقت

مدارسإنشاءالانوتمومصر.والصين)سابقا(السوفييتيمشاهدالجانبيالعرضويتضمن.الكبرىالسيركخيمة

الطلابيدرسحيثالغربدولمنكثيرفىالسيركذيوالرجلالناروملتهمالسيفومبتلعالثعبانساحر:مثل

مهاراتإلىإضافةوالبهلوانياتوالتهريجاليدخفةألعابكريبةبشريةنماذجالعروضضمنأيضاكانولقد.الوشم

.الأخرىالسيرك.سمينةسيدةأوملتحيةسيدةأوالعمالقةأو،الأقزام:مثل

الموسوعةفيصلةذاتمقالاتالجماهيرالمتحدثينيدعوناكينالسيركرجالويخبر

اووجت.ب!!ارئمر!حالإصةوكافت.الجانبىالعرضفىمشاهدتهايمكنالتيبالغرائب

القديمةروماالأسد.الخيامسيركفرتفيشائعةالجانبيةالحروض

،أم087عامحواليللسيركالذهبىالعصربدألقد

إبرديزيفنان(.-ام029)لدروظصل،الأحمنأوالأبر!أفوجضيتباهىسيرككلكانإذ

شخصياتبابتداعهأشتهر،ومصممكرتونيةصورورطمالجطيدةبالعروضالاخرينيفوقأنويحاول

ترينيان.القسمدرسةفيغربياتلفتياتقصمحيةفىالكبرىالسيركفرقأكبرأحدبارنممميركوكان

كفنانواشتهرهناكالفنودرسكمبرد!فيسيرلولدعاماخرانوشمريكانبارنم.ت.ببدأهوقدأمريكا،

را!افي.حربكسجينرسمهاالتيالرسوماتسسببيركإلىلسير!بارنمضمم1881عاموفي.أم871

العالية.ا!ارةدربتتتحملصلبةم!أدةابميتعرض31فعملام888عاموفي.بيليأ.جيم!ر

ومواد.فلزيورابطحراريسيراميكمنالسيرميتيتكونعاموفى.الأرضوجهعلىعرضأعظموبيليءبارنم

السيراميك.انظر:.وهشةصلبة،عامةبصفة،السيراميكفىمنوعاتعرضالخمسةرنجلنجالإخوةبداأم882

الشائعةالخزفيةالمعدنيةالسبائكعلىالحصول-إلىوانضموا،الامريكيةالمتحدةبالولاياتوسكنسن

ذلكأمثلةومنفلز.ممسحوقمعأوكربيدأآكسيدبخلطولقد.ام884عاملهمسيركأولليبداواروبنسنيانكي

معالتيتانيوموكربيدبالكرومالألومنيومأكسيدخلطوفى.ام709عاموبيلىبارنمعرضرنجلنجالاشترى

حرار-درجاتفىويشوىذلكبعدالخليطيضغط.السيكلالإخوةعروضليكوناالصيركيندمجتم،ام919عام

بفعلمعينةلتغيراتيتعرضأنهغيرلاينصهروهوجدا.عاليةفقدالعربيالعالمفيأما.المتحدةوبيليوبارنمرنجلنج

درجاتيقاومولكنهالفلزاتلضبهوهووا!.ا!ارةيركبعدهومنم2191عامفيعاكأعائلةسيركظهر

خاصشمكلمفيدةوهيعادةالفلزاتتصصالتيالحرارةءمصر.فيالحلوعائلة

...ء.رادسيركهوامشراليافىحقيقيسيركأولوكان

التىالكهربائيهالنبائطوبعضليةالحرا!ىلتطل!صنعتخمللمحركاحاتتتدفقأكمسبولقد.ام478عامأسس!الذيالملكيءفورد

..ر.ءر.طلباالعشرينالقرنمنالخمسينياتفياسترالياعلىالناس

شيهاعندتتقلصلهي.عديدةمثالباءيضاوللسيرأميكإليهاجتذبكما،جاهزةجماهيرالسيركفرقللذهب

بالغةالشحدنهاصحعبابقولبهيمك!جرصقلهاالدقيقةشامراالصلايجعلوبحبول.اءلأمريكبينوالممثلينالمغنينمنالمتجولةالفرق

اسر.لاستراليااصبععشر،التاسعالقرنمنالثمانينيات

المكسيكيةالحربانظر:.معركة!جوردو،يروفيتزوآل،لمجريوآلآشن،آلمثلبها،الخاصةالسيرك

.الرنيسية()المحارك.!لينالومؤضا،ويرثلوا،جيرالد

منكثيرحولت،الميلاديالعشرينالقرنأواخروفي

الأغلبفىالواقعةالكويكباتآلافمنواحدسيريزالأعمالإلىالمدربةالحيوناتمنتركيزهاالسيركفرق

4)000!اليويوب.والممثتريالمريخمداريبينذلكويعزى.والجرأةبالمهارةتتميزالتيالبارعةالبشرية

وأولأكبرها،فهوسيريز،أما.معروفةمدارأتكويكبوارتفاعالمناسبةالحيواناتعلىالحصوللصعوبةجزئيا

وكان.كم059يبلغقطرولهفيها،اكتشفكويكبالظروففيعليهاوألمحافظةرعاتحهاوتكلفة!تها

ينايرافىوذلك،صدفةمرةلأولرآهقدبياتزيجيسيبيمناظرمنكثيراأنإلىأيضايعزىولكنهلها،الملائمة

أدرجأنحدثفقد.صقليةفىباليرمومدينةفيأم108لدىمألوفةأصبحتالطبيعيمحيطهافىالبريةالحيوانات
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نجما-الخطأبلريق-للنجومالجديدبياتزيفهرسلابع2

اكتشفعنهيبصثأنبياتزيحاولوعندماإانححافيا،

عاله!الرياضياتتم!تأنإلىفقدالكويكبأنغيرسميريز.

حيثالسماء،فيبمكانهالتنبؤمنجاوسفريدريككارل

سيريزاسمواطلق.التاليةاسشةفيثانيةالفلكيونوجده

.الرومانصتندالزراعةبإلاهةتيمناالكويكبهذاكلى

الأساطيرفيوالزراعةوالحصادالحبوبإلاهةاسيرور

فقد،القديمأروماناتاريخإلىسيريزعبادةوتعود.اسومانية

الميلاد.قبلاءامسالقرنفيأجلهامنمعبداصيدوا

وشقيقتهأساتورنولدوااطفالستةإحدىمبيريزكانت

الإلاهةنفسهاهـىالرومانلدىسيريزوالإلاهة.أوبس

.اليونانلدىد.يميتر

روما،مدينةفيسيرينالإلاهةالناسمنالعامةعبد

مهرجانيقامأشانو.المدينةخارجالمزارعونعبدها.كما

بينفيماعامكلمرةسرياليايدعىشرفهاعلىاحتفالأ

أبريل.91و21

قصةالمهمةاليونانيةالأساطيرحكاياتإحدىوتروي

باسمتدعىكانتالتيبروسربيناابنتهاعنوبحتها/سيريز

إرسيفوني.

-)378ال!طيس،الإسكندرانياسيريل

القرنأوأئلفيشم!سةاللاهوتعلماءأكثرمنم(.444

بالعقيدةيعرفماصا)سمميريلصاغ.الميلاديالخامس

لأرثوذكسية.ا

القدرإلايعرفلا1بمصر،الإسكندريةفيسيريلولد

رئيسم241عامفيأصبح.المبكرةحياتهعناليسير

انتقد.ثيوفلوسل!حهخلفاالإسكندريةأسقفيةفيالأساقفة

اليهودوطردثنيينوالوالنصارىوالمهرطقيناليهود!ميريل

اللإسكندرية.من

نسطوريوسالأ/سقفم942عامفيسيريلانتقد

العذراءمريمتكونأنأنكرلأنهبمالقسطخطجنيةأساقفةئيس

م431عامفيوريىيلوأستطاع.السلامعليهالمسيحوالدة

المجلسيقنعأنلالأ(سلسقسانالبابامنبمساندة

تفسيروقبولنسطوريولمسبإدانةأفسوسفيالكنسى

النصرانية.للعقيدةسيريل

التاسعاليوميوافقلسيري!،النصارىعندالدينيوالعيد

.عامكلمنفبرايرمن

م(.653972-أهـ،أ-.)31سيرينابن

مالكبنأنسكلولى.الأنسيالبصريبكرأبوالأنصماري

عباسوابنهريرةأباسمع.البصرةفيولد.عنهاللهرضي

غزيرالعلم،إمامافقيهامحدثاوكانالصحابةمنوكثيرا

يرىلا،دعابةذاالورعفيرأسا،الأحلامتفسيرفيعلامة

لهوروى.بفارسمالكبنأنساستكتبه.بالمعنىالرواية

وغيرهم.الستةالكتبأصحاب

عناصرمجموعةإلىيخ!مي،رمطديلينفلزالسيرووم

العالمام308عامأكتشفه.الكيميائيةالنادرةالأتربة

الجيولوجيوالعالمبرزيليوسجونزالسويديالكيميائي

العالمألمانيافىاكتشفهكماهسنجر،فونولهلمالسويدي

علىسيريومأسموأطلق.كلابروثمارتنالألمانىالكيميائى

صغير.كوكبوهوسيريزكلمةمنالاسمباشتقاقالفلز

الأتربةعناصربينمنتوافراالأكثرالعنصرالسيريوميعتبر

عليهالحصولويمكن.المعادنمنالعديدفيتجدهإذ،النادرة

النظائروتنتج.والباستناسيتالمونازيتمعدنىمنتجاريا

والثوريوملليورانيومالنوويالانشطارأثناءللسيريومالمشعة

فيالأتربةمنكيرهعنالسيريومويختلف.والبلوتونيوم

وهو.الإلكترونيةبنيتهابهاتتغيرأنيمكنالتيالسهولة

نوابخلإزالةيستخدمكمالتقويتها،السبائكإلىيضاف

السيريومأكسيدويستعملالمنصهر.اليورانيوممنالانشطار

.الزجاجصقلوفيالخزفصناعةفي

58،الذريوعدده،ححللسيريومالكيميائيوالرمز

م897انصهارهودرجة،21.041الذريووزنه

وكثافته،م3433غليانهودرجةم(،)+3

.م25عند3جم/سم773.6

.النادرةالأتربةبمالكيميائيالعنصر:أيضاانظر

تبوكاشاعر.(-م191)3لميإر،سيزا

الفرنسية.اللغةكحدثالغربيةالهندجزرمنمسرحى

المسماةالإفريقيةالحركةسنغورليوبولدمعبالاشتراكأسس

الإفريقيةالفرنسيةالمستعمراتتحريرحركاتدعم.الزنجية

فينشالاعضواكانكماواسمتينيات،الخمسينياتفى

إلىعودتيعنمفكرة:قصائدهوأهم.الشيوعيالحزب

فهما:مسرحياتهأهمأماام(.9)47الأصليموطني

الملكمأساةام(؟)569عحامتةكانتأيفاوالكلاب

م(.4691)كريستوف

جزرفي،المارتنيكجزيرةفيسيزارفيرناندإيمىولد

باريس.فيتعليمهوتلقى،الغربيةالهند

)اللاستوأئية(المداريةالنباتاتمنلاثنيناسمالسيزال

هما:والنباتان.قيمةأليافاتنتجالسيفتشبهأوراقذات

أليافاوينتجانوالسيزلانا،)الهينيكن(المكسيكيالسيزال

أساسيةبصورةتستخدم،سمأ03إلى05منطولهايبلغ
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متانةأكثرأليافاالسيزلاناوتنتج.الربطجدلاتصناعةفي

وإلسلفادوركوبا،فىالهينيكنوتنمو.الهينيكنمن

إفريقيا،شرقيفيالسيزلاناتنموكما.والمكسيك

قنبأيضا،الصيزالويسمى.وجاوهوهاييتي،والبرازيل

.السيزال

تقطعحيث،العامفىمرتينأومرةالسيزالحصاديتم

عناللببنزعتقومآلةوهى،المقشرةفيوتوضع،الأوراق

.السيزالإنتاجفيرائدةإفريقياشمرقوتعد.الألياف

الحبل.:أيضاانظر

أوراثمنتصنعصفرأءأليافالمكسيكىالسيزال

جزيرةشبهفيالنباتهذاينمو.المكسيكىالسيزالنبات

الأمري!ص.الصبارإلىوينتمى،المكسيكفييوكاتان

اطوأ!ويبلغالجذععلىالمصقواسةالدقيقةأوراقهوتنمو

الخشمةالأليافحزمويتمأسما..وعرضها3.2،أحيانا

ثه،اللينةأجزائهامنالأليافالالاتوتفصل،الأوراقمن

جافة،خشنةالمكسيكىالسيزالوألياف.ذلكبعدتجفف

المجدولة.الحبالعملفيوتستخدم

.جزيرةشبه،يوكاتان،السيزال:أيضاانظر

تش!جلىننانأم(.09ا-6)983يول،سيران

مهدتفقد.الفنمسارحولتشكيلئاأسلوئاطور،فرنسي

مروكثير،أضكعيبيةاالمدرسةأمامالطريقسيزانلوحات

.التجريديالفنأفمكال

سبقتالتىالخمسةالقرونفىالفنانينأغلباعتقد

بواقعية.العالمتصورأنالفنيةاللوحةعلىأن،سيزان

باستخدامالمصور،المشهدجومحاكاةفيجهدواولهذا

،والفراغ،والحجمالضوء،عناصرلنقلالإيهامعامل

بضرورةأحسسيزانأنغير.الواقعفيتظهركما،والبنية

تترجمالتي،الفنانوانطباعاتأحاسيساللوحةتعكسأن

والخط.واللونالفرشاةضرباتعبرتصويرئا

التعبيرأوقصة،روأيةإلىلوحاتهفيسيزانيعمدلم

جوأو،معينبمزاجالإيحاءحتىتجنبفقدنظر،وجهةعن

الاعتياديالمألوفالشكلوتمزيقتشويهتعمدب!.خاص

أكثربطريقةالأشياءتركيبلإعادةمحاولةشي،لموضوعه

الموضوعاتكلئاسيزانيرفضلمذلكومع.وإثارةقوة

الأخيرةتلكوبخاصة،لوحاتهتبدوإذ،المعالمالواضحة

والتجريد.للطبيعةالوأقعىالنقلبينوسطموقعفيمنها،

منالجنوبيالجزءفيآنأيكسمقاطعةفيسيزانولد

وهو،والدهكان.حياتهمعظمهناكوعاشفرنسا،

سيزانأنغير،المحاماةفيولدهيعملأنيأمل،مصرفى

فيالتدريببعضسيزانتلقىفنانا.يصبحأنعلىأصر

كانت.رئيسيبشكلنفسهعلمأنهغير،الفنأصول

كبيربشكلوعالجت،متقنةوغيرداكنةالمب!صةأ!حاته

التيايلإيطاليةالرسومعلىاعتمدتحنسيةموضوعات

أعمالوعلى،الميلاديعشرأصسادساالقردفىبرزت

لاكروا.دويوجيناغرنسياالفئان

كا!س؟بز3"قي؟،؟-ةأ،ى
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لا!في!و،

!في*س

إلم3!أ!!،
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مالمدرسةرائداكالىسيزانبول

)الصورة.الفميةالانطساعيةبعد

رسمهاللفحادذاتيةصورة(أعلاه

فىووجدتالرصاصبالقلم

جبللوحةأما.دفاترهإحدى

فهي(اليمين)إلىفكتورسانت

لالعمق،الفنالىإحساستبين

الشيءوهو،بالشكلواهتمامه

الطميعية.لوحاتهفىيطهوالذي
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الفنانينتأثيركأتسيزانوقعام872عامفي

وتمثلبيسارو،كامي!وبخاصة،الفرنسييننطباعيينا!9

لدنوهنموذجاام()873المشنوقالرجلمنزلحتهلو

.العفويلالجزالانطاعيينأسلوبمنمانوعاقورالو

القرنمنالثصأنينياتبينفيمافنهفىسيزانتمرس

لوحاتهمعظمور!سمام،009عامنحوإلىعشرإشاسعا

فكتور،سانتلجب!كمناظر،المدةهذهخلالأشهيرةا

الأشخاصصورمنوالعديد،المقاطعةفيأيستاكوخليج

الورقيلعبونر-شالوصور،الصامتةوالطيعةأستميزينا

لسباحين.ضخمةوصور

منالكثيرحياتهخلالسيزانأعمالتجتذبلم

والنقادالفنانينبنؤطلوحاتهاستقبلتفقد،أ،هتماما

نأإلاالشيء.ب!ضوحيداإنساناتركهمما،الجمهور،

منواحدةسنةلىب!باريسفيأقيمللوحاتهكبيراءمحرضا

فىالروادالفنانينمز!العديدعلىالأكبرالأثرخلفوفاته

وهنريليجيهوفرنانبراكجورجفيهمبمنالعشريناغرنا

بيكاسو.بلووباصاتيس5

لانطباعية.ا:أيضانظرا

مجريموسيقيء(.ا017-)7918!جورجل!يريل،

مشوارهبدأ،السي!فونيةالأوركستراقيادةعنهعرفالمولد

عامومنذ،سيقيالمروالتأليفالبيانوعلىبالعزفالعملي

كيجلانددصستراأورمميزيلقادوفاتهوحتىأم469

قامالذيالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيبأوهايولسيمفونية

العالم.فيتيمميمفونيةأوركستراأكبروأعتبرجمتكوينه

الأصواتاعطبقاتالعاديغيرسيزيللإحساسكان

حازوامنأشهرصتواحداجعلهفيالأثرأكبراهـالإيقاع

ولد.العالميينالموبقيينمنللأوركستراكقادةالاحترأم

الأوبرافيركستراللأأقائداواشتغل،بودابستفيمحيزيل

حتىأم029عاممنفاجنر،رششاردلأعمالوخصوصا

قيادةفيأءنممالهتركزتذلكوبعد،أم039عام

السيمفونية.الأوركسترا

وأصئمواطناالأمريئكيةالجنسيةعلىسيزيلحصل

.أم469عامفيأمريكيا

الفضي.إلىلونهايميلناعمفلزي!رالسيزيوم

،السيزيومءربوناتمثل،المذابةالسيزيومأملاحوتوزع

فيمنخفضوامئوليشركيزنطاقعلى،السيزيوموكلوريد

العالمانالسيزيوماكتعنمؤ!.المعدنيةوالمياهالملحيةالمحاليل

عام-كيرتشوفوجوستافبنزنروبرتالألمانيان

كارلال!يميائىتمكنأم882عاموفى.ام086

النقي.الفلز.عزلمنستربيرج

الذريووزنه،55للسيزيومالذريوالعدد

إلىاسميزيومينتميح(.)3الكيميائيورمزه،509.321

العنصرانظر:.القلويةالفلزاتالمسماةالعنا!رمجموعة

انصهارهدرجةوالماء.الهواءمعشفاعلوهو.الكيميائي

وكثافته،م.45678غليانهودرجةم.0428

الكثافة.انظر:.م02عند3/سمجما!873

منالسيزيومفلزمنالأكبرالجزءعلىالحصوليتم

بسهولةالسيزيومولمجأين.كيميائيةبعمليةالسيزيومكلوريد

الخاصيةهذهوبسببللضوء.يعرضأويسخنعندما

التيالضوئيالمضاعفصماماتفىالسيزيوميستخدم

المضاعفصمامانظر:جذا.الضعيفالضوءتقيس

فيوقوداالسيزيوماستعمالالعلماءويدرسالفوئي.

أنهمكما،الفضائيةالعرباتفيالأيونيالدسرمحركات

فيهاتدخلالتيالقدرةتوليدأساليبعلىتجاربيجرون

.السيزيومتأيينعملية
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)السيسبان(.

جنوبحكومةخصصتهاقدكانتمنطقةسيسكاي

هذاسيسكايوتعني.الجنوبيالكوهسالشعبإفريقيا

كايبينالشرقيالساحلعلىوتقع.كايمنالجانب

الشرقيةاالكابمقاطعةفيفيشجريتوأنهارالكبرى

أما.2كم00029نحوتبلغمساحةتحتلوكانت.الحالية

عددبلغبيشو.فيكانتفقد،الحكومةومقرالعاصمة

الكثيروعمل.نسمةمليونمنأكثرالانسيسكايسكان

إفريقيإ.جنوبمنأخرىمناطقفيالسيسكاييينمن

الغذائيةالموادونقصالمرتفعةالسكانثثافةوكانت

.الكبرىالمشكلاتمنوالبطالة

الصوفينتجونالأمالوطنفيالمزأرعونوكان

وقد.والقمحوالذرةالشاميةالذرةويزرعونالماشيةويربون

الكوهسأ.الجنوبيلشعبكاثلةثقافةذوومزارعونعالق

الميلإدي.عشرالخامسالقرنأوائلمنذالمنطقةتلكفي
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رفقائهلوحاتعنتميزتوبهذا.رقيقةوأحالمميس

الاخرين.الانطباعيين
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الس!صانيعملوبوكولبن.هنترنهرواديمركزسيسنوك

ومصاهرالخشبمناجروفي،للثيابمصانعفيالمحليون

حينفى.الخفيفةالهندسيةأطالأعماوبعض،الألومنيوم

العصلبغيةالقريبةنيوكاسلمدينةالاخربعضهميقصد

فيها.

وهوديفيد،.و.أأسسير.تاأكتشف،ام886عامفى

فيفحميةترسبات،أمشرالىومكتشفجيولوجيعالم

أهممنفيهالحجريالفحميعتبركانزمنفيالمنطقة

القرنمنالستينياتحتىوذلكالبلاد،فيالصناعات

بلدةوضمت.المناجممنالعديداغلقحيث،العشرين

.أم589عاموذلكالكبرىسيسنوكمدينةإلىسيسنوك

ضحاياإحدىميسيدياالقديسة.الثدلسةسيسيلدا،

وقد.للموسيقىراعيةتعد.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

منالعديداتخذت.المومعيقيةالأرغنآلةاخترعتإنهاقيل

كفيفةلأنهاونظرالها،إكرامااسمهاالمو!سيقيةالجمعيات

للأسطورةوففاأيضا.المكفوف!تراعيةالقديسةاعتبرتفقد

الميلاديالخامسالقرنإلىترجعوالتىحولهانسجتالتي

كنيسةفيضريحهايوجد.م023عامفيميتةأعتبرت

الثانيفيبذكراهاويحتفلروما،فيسيسيلياالقديسة

.عامكلمننوفمبرمنوالعشرين

فيقصتهاتوجد.الرسامينمنالعديدصورتهارسم

قصائد:وفيكانتربريحكايماتتشوسرجفريكتاب

القديسةذكرىوأغنيةأم(،)796ألكسندرقداس

الأغنية:وفي،درأيدنلجونام()687سيسيليا

(أم)713سيسيلياالقديسهلذكرىالموسيقية

.بوبلأاعسندر

نحومنيتكونإفريقىبلدسيشلجزر!جزر.،سيشل

معساحةعلىالجزروتتناثر.الهنديالمحيطفيجزيرة09

بعدعلىالجزرهذهوتقع2.كمأ).599.35قدرها

لإفريقيا.الرئيسيالبرشرقكمأ،006

وعدد2كم455لسيشلالكليةالأرضمساحةتبلغ

ماهيجزيرةهىالجزروأكبر.نسمة000.74سكانها

العددمن85%بهاويسكن2أك!ا53مساحتهاتبلغالتى

السكانبقيةمعظمويسكنتقريبا.للسكانالكلي

منكثيروهناكولاديغو.براسلينجزيرقيفىالاخرين

في-وفكتورياتماما.مأهولةغيرحجماالأصغراالجزر

البلاد،وعاصمةالوحيدةالمدينةهي-ماهيجزيرة

نسمة.000/42سكانهاويبلكدد.الرئيسيوميناؤها

،أم769حتى4181عاممنسيشلبريطانياحكمت

استقلالها.علىفيهاحصلتالتيالسنةوهي

العلم.انظر:.الروبيةهىللبلادالاساسيةوالع!لة

السكانفيهاينتخبجمهوريةسيشل.الحكمنظام

لماصدارويقومالوزراء.ويختارالدولةيرأسالذيالرئيس

ينتخبعضوا.25منيتكونتشريعيمجلسالتشريعات

الرئيسويعينالتشريعيةالهيئةلمجلسعضوا23الناخبون

هوالبلادفيالسياسيةالأحزابوأكبر.آخرينعضوين

سيشل.لشعبالاتحاديالحزب

سيشلسكانمن%09منيقربماينتمي.السكان

،صينيونفهمالبقيةأما.مختلطوأوروبيإفريقيأصلإلى

وهنود.فرنسيأوبريطانىأصلمنوأوروبيون

المدنفىء%().الدولةسكاننصفويسكن

ويعمل.الريفيةالمناطقفىالاخرنصفهمويسكنوالقرى

%25ويعمل،بالحكومةموظفينالسيشليينمن%35

منمايقربيعملبينما،السياحةأوالبناءصناعةفىمنهم

الزراعة.فيمنهم%أ5

الرسميتاناللغتانهماوالفرنسيةالإنجليزيةواللغتان

وهي،الكريوليةيتحدثونالسكانمعظمأنإلاللبلاد،

طائفةإلىالسيشليينمعظموينتمي.الفرنسيةمنلهجة

المدرسةإلىتقريباأطفالهمكلويذهب.الكاثوليكالروم

الخدمةإلىبعضهمينضمثمعاما.15إلى6سنمن

ويتعلم.الأكاديميبالتوجيهتزوده!االتىالقوميةالشبابية
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مثلالبلادتطورىلىتساعدالتيالمهاراتكذلكالطلاب

.الأسماكوصيدالمحاصيلراعة

مهنئاتدريبااكمددةالفنيةالدراساتمعهدويقدم

6%.0المتعلميننسبةوتبلغمتقدفا،

سقفتحتاديشليينوالرجالالنساءمنكثيريعي!

المولودينالأطفاللسبةوتبا،زواجعقددونواحد

،كثيرةحالات،فيالبلاد.فيالأطفالعددنصفسفاحا

والرجلوأطفالها،نفسهاكساءعنمسؤولةالمرأةتكون

.الأسرةوإطعامنفسهكساءعنمسؤول

جرانيتيةجزرممقسيشلتتكون.والمناخالسطح

وسواحلوجبالأنهـارالجرانيتيةالجزرفيوتوجد.ومرجانية

ممابالصخورمليئةالأرضر،لكنخصبةوتربتهابيضاء،رملية

فمكونة،المرجانيةالمجموعةأماصعبا.أمراالزراعةيجعل

وصخورمنخفضةوجزردائرةشكلعلىمرجانيةجزرمن

الجزرهذهوأ،تصلحالماء.سطحفوقأقدامترتملبضعة

القرفةنباتوينمو.مأهولغيرومعظمها،النباتاتلنمو

أشسجارتزدهركما،ماهيجزيرةمنكبيرجزءعلىبكثرة
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منمايقربمنهالواحدةالجوزةتزنكبيرهندجوز

مختلفةفصائلوبالبالأد.سيشلفيفقطينمو-كجم23

البريةالسلاحفتسكنهاكماوالطيورالنباتاتمن

العملاقة.

السنويالمعدلودبلغ،ورطبحارلمميشلفيالمناخ
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منالمزيدإلىالحاجةالسياحيةالتجارةتطلبتوقد.السياح

البناءقطاعفيالصناعةنموإلىأدىمماوالمطاعمالفنادق

العشرين.القرنمنالسبعينياتخلال
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سيشو893

الأراضىقلة!ميشلفيالزراعيالإنتاجمنويحد

القرفةفيالرئيسيةالمحصولاتوتتمثل.المناسبةالزراعية

الاقتصادفيتساه!اكماالهند.جوزولبالهندوجوز

!ممايقربسيشلفيويوجد.الناميةالسمكيةالصناعة

وتنتق!!،ماهىفىحويومطهار،البريةالطرقمنكم257

البلادوفييوميا.حزرثلاثأكبربينالمراكبإحدى

لصحيفت!!بالإضافةإذاعةومحطة،تلفازيةإرسالمحطة

يوميتين.

فيسيشلالبرتغاليونالبحارةاكتشف.تاريخيةنبذة

مأهوأ!ةالجزرتكناو.الميلاديعشرالسادسالقرنبداية

ذلكبعدعاما025م!يقربمافظلت،الحينذلكفي

الجزرمنحملةقامتأم،742عاموفي.للقراصنةمخبأ

فرنساوأعلنت.ماهيلكشفحاليا()موريشيوسالفرنسية

.أم756اعافيالجزرعلىسلطتها

أجيض!اأغلاح!!امنمحموعةجاءت،ام077عاموفي

وظلت.ماهيشىواستقرواموريشيوسمنالأفارقةوالرقيق

للسصإمداداتمحمهآاتستخدسنواتلعدةسيشل

وفي.الشرقيةاعنداوجزرالهندإلىالمبحرةالفرنسية

الحرباندلعت،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالتسعينيات

وبموجببريطانيا،ش!لتأوروبيةبلدانوعدةفرنسابين

إلىمميشلالت،أم481عامفيوقعتالتيالمعاهدة

ول!ا،البريطانىالحكمتحتالاحوالساءتوقدبريطانيا.

بدايةوفي.أم449عامحتىمدارسبريطانياتنشئ

الح!آبانهاءأصبةالمطاالسيشليينمنالكثيرونبدأ،السبعينيات

.أم769عاميونيوفىمستقلةسيشلىفأصبحتالبريطاني

اشعيما،م7791عاممنذ،ريميهألبرتفرانص!الرئيسظلى

الشعبيةالجبهة،حزبهظلكما.سيشلفينفوذاالاكثر

لهصرحالذيبالبلادالوحيدالسياسيالحزب،التقدمية

سمحأم،399عاموبحلول.السياسيالنشاطبممارسة

السياسي.النشاطبمزاولةالمعارضةلأحزاب

أكبركانبوذيم!،كاهنام(.411-605)9!

للرسماالصينيالتقليدفىالطجيعيةللمناظريابانيرسام

رسمهاالتيالماطرمنكثيريرمن:هوالطيوربعضلمحهعاممنظر

الفحية.لوحاتهفىالطيورتظهصوالتيسيشو

بتكويناتهالمشهورأسلوبهعلىالتعرفالسه!!ومنلالحبر.

وأعظم.الفنيللتمثيلوإغفاله،القويةوخطوطه،الجريئة

سيشوتعلم.الصينيالنهرمنظريصورالذيالدرخ:أعماله

فىالصينيينبالحبرالرسمجهابذةالأعمالبدراستهفنه

.الميلاديعشرأثأضااالقرن

قدرتهايوضحالحيواناتبينالسلوكمننمصأالسيطرة

تلكتكونوقد.الأخرىالحيواناتعدوانمواجهةعلى

مختلفة.أخرىأنواعمنأو،النوعنفسمنالحيوانات

استغلالعلىالمقدرةلديهالنوعأفرادأيتوض!!والسيطرة

والتيوالتكاثر،المعيشةبغرضإليهايحتاجالتىالموارد

الطعامالمواردهذهوتشمل.محدودةعادةت!صن

النوعأفراديصنف.التزاوجوحيوانات،والشراب

العدوانيةالمواجهةخلالالمسيطرالنوعلأفرادالممستسلم

المرتبةحيواناتتكونوقدالدنيا.المرتبةفيعراكدون

أوائلمن،النادرةالموارداستغلالمرتتم!شلاالتىالدنيا

المنطقة.تهجرأوتموتا!الحيوانات

مسيطرأالفرديكونقدالمجموعاتمنمجموعةوفي

لبعضهاخاضعاالوقتنفسوفيأعضائهابعضعلى

السيطرةبتسلسليعرفماهذاعنوينتجالآخر.

بعض.علىبعضهمالسيطرةفيالأفرادتسلسلومعناها

معمواجهةكلفيالفرديخسر،الحالاتمنالكثيروفى

فييكعسببينمامنه،أعلىرتبةفييندرجونالذين

النمطوهذا.منهأقلرتبةفييندرجونالذينمواجهة

هذأومع،الخطيالسيطرةتسلسليسمىالتدرجمن

ففىتعقيدا.أكثرتكونقدالسيطرةتسلسلاتفإن

مسيطراأالفرديكونقدمثلاالدائريالسيطرةتسلسل

الفردبيكونالوقتنفسوفي،بللفردبالنسبة

مسيطرايكونقدجلكنج.للفردبالنسبةمسيطرا

منمواقعهمتغييرالأفرأدويستطيعأ.للفردبالنسبة

علىقدرأتهملتغيرطبقاالمجموعةفيالسيطرةتسلسل

وتشمل.والنضجالخبرةعلىبناءوذلكالمعارككسب

المعاركفقط،الوقتيةالسيطرةإلىتؤديالتيالمواجهات

المصادماتتلكتحتويلا،الأحيانمعظموفى.الفعلية

وأالفرد،إرادةتظهرالتيالمعينةالإشاراتبعضعلىإلا

ضخامةتكونوقد.متوقعةمعركةكعسبعلىقدرته

الأغنامذكرقرونمثل،الطبيعيةأسلحتهأوالفرد،جسما

معركة.دونالأدنىيستسلمل!يكافيا!مببا،الجبلي

السلوكمنشكلوهيالإقليميةعنتختلفوالسيطرة

معينةمنطقةأنأفرادمجموعةأوفردفيهيدعيالحيواني

المعسيطرالفردأنوالواقع.الإقليميةان!:لها.ملك

.مكانأيفىيكمسبأنيستطيع
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993السمف

التالوارفيهاشهرةالسيو!أكثرمنوكان.لأخرىمنطقةم!يختلصالفنهداوكانالسيوفبمف،الخاصفنهالهاكانالهنديةالقارةشبه

رمزهموجعلوهالمسلمودالمغولأباطرةيتقلدهكانالذيالجندةهناككانثمشمامشيرالإيرانيبالسيفالشبهكثيركانالذيالنصلالمقوس!

ال!وعمنكلهاهذهوكانت.والسودانوالأندلسإفريقياشمالىفيأيضاتصنعسيوفهناكو!انالهمد.شماليحكمونكانواحينالدائم

المستقيم.

السلف

القتالفييستخدمالنصلحادمعدنىسلاحالسيف

يتكونوالسيف.لل!شلأوالجروحلإحداثبالأيديالمباشر

يكونالسيفنصلأ.المقبضتسمىويدالنصلمنأساسا

وقد،الجانبينمنحادايكونوقدواحد،جانبمنحادا

يطلقالذيالأرركتلنديكالسيفعريضاالنصليكون

ا!لغولسيفمثلدقيقايكونوقدالكلمور،اسمعليه

وفىشامشير.ا!3عليهيطلقالذيالفارسيوالسيف

حادايكونوقد.أسكيمتيايسمونه،الأحيانبعض

،الميلاديعشراك،لثالقرنقبلالعربيكالسيفمستقيما

المبارزةسي!بكونوقد.ذلكبعدمنحنياأضحىثم

فياستخداماالألمسلحةأكثرالسيفكانوقدقليلا.مقوسا

للزينةسلاحاالأصتلبفيأصبحثم،والقتالالحروب

المنا!حبات.بعضفيالرجاليحمله

الطرارمنوالخصلجر،القص!الشاكريةطرازمنإسلاميسيف

وصمع.ألبانيافيتوطأرناأهاليبينمنتشرنوعوهوالأرناؤوطي

.القوقازيالطرازعلىالمقبض

والجمع،معروفبه،يطعنالذي،اللغةفى،والسيف

وسايفه،باسميفضرب:وساف.وأسيفوسيوفأسياف

أما.بالسيوفجهزهأيو!سيفه،بالسيفضاربهأي

صاحبهووالسياف،الممشوقالطويلفهوالسيفان

يسمىبهوالتضارب.وصانعهبهوالضاربالسيف

تراثفيالسيفالمسمويرتبط.سيافة:والمقاتلون،مسايفة

الخنجرعكسعلىبالشرفالشعبيةوالادابالحروب

والخيانة.بالغدرالأذهانفييرتبطالذي

السيفأجزاء

هي:أجزاءعدةمنالسيفيتألف

وهوكسرها(أوالميم)بفتحالمقبضوهو.القائم

قبضةبهتحيطالذيوهو،السيفمنهيمسكالذيالموضع

الرئاس.أوالنصابالعربعندويسمىاليد،

يحملهكادالذيالموعمنوهو،المقوسبالسيفيعرل!دمشقيسيف

علىمصعوعالمقوسوالنصل.والك!اشوالقنصلياتالسفاراتحراس

.الجاموسقرنمنالمقبض!سعوقد.الشامأوإلسطهنبولفيوفةالمعرالويقة



وقدتو،د"،"شغ!يولصاصرارعلى"العباسي"بالسيفعرفسيف

!علىالمقمصرأماأسد.:رأس،الصفويشاهعباس!اسمعليهنقش

فضة.منوالغمد"،"البدويازا!إا

ماعداكلهالسيفجسمأوالسيفحديدة.النصل

القائم.

فيهيحملالأحوالأغلبفيجلديغلافالغفد.

.القرابأوالجفنالعربوتسميه،السيف

أصسيف.ابهيعلهتماالنجاد.أوالحمائل

سهيزينالمعستديرالحلقمننوع.والرصائعالحلى

السيف!.

وأشكالهاالسيوفتاريخ

المعدنيةالأسلحةأقدممنالسي!.المبكرةالعصور

العصرمنذوقتالهحروبهفيالإنسانعليهااعتمدالتي

وعشوائيةمتعددةأشكالآاتخذوقد،الحديثالحجري

(.مأق...-0007)حواليالبرونزيالعصرحتى

فىالبرونزالنهرينب!تمابلادفيالاشوريونامحتخدمحين

أ!يلينستى.االعصرفىالإغريقاستخدمهوكذلك،صناعته

بعدهمومنواليونانالاشوريودففضلهالحديداكتشفثم

أسما.معدناكانالذيالبرونزعلىالرومان

حدي!ذوالرآسمستدقمستقيم-سي!لمعول

حديردوأسكتلحدي-سيروالكلمور

الحد-وحيدالماررةسيىأوالمرمارسيف

صاموراىسيص

.الحصاراتب!!الحرو!فيأدواراأدتالسيوفمنكثيرةأنواع

المصلوشك!!الحجمحيتسرئيسيه!ورةالسيوفوتختلف

المصل.!يالموحودةالقاطعةالحوافوعدد

قروناالحديدعلىالسيوفصناعةفيالاعتمادامشمر

حرصوإنيصبلها.غيرهمعدنيعرفلمإذ،طويلة

الطولفىعليهالتعديلاتوإدخالتشكيلهعلىالفنانون

يتراوحالطولكانوإن،أخرىبعدفترة،والمقبضوالنصل

الرومانمالفقد،الأحوالأغلبفيسما6وه45ب!ت

العريضالنصلذيالقصيرالفولاذياسسيفالاستخدام

يبيئالذيالأمحبانيالسيفإلىتحولواث!ا.الحدينالمستقيم

دامتوغزواتفتوحاتللرومانوكانالمتر.لحوطوله

المتوسطالبحردولكلعلىخلالهاسيطرواقرونعدة

مقوماتهيوالأسطولوالخيولالسيوفوكانتوأوروبا،

.السيطرةهذه

،الميلاديالسادسالقرنمطلعفي.الوسطىالعصور

أوروبا،شمماليساكنووهمالفاي!ضج،سيفظهر

عريضمستقيمنصلذاطويلاسيفاذلكبعدبهواستبدلوا

وسادالزمنمنردحاالسيفهذااستخدامودامحداد،له

وذجديدسيفظهرأنإلىأوروبا،كلفىتقريبااستعماله

سلاحاستخدمه)ظبة(،حادطرفلهوعريضقصيرنصل

يمتطجهاالتيالخيولبطونلبترأوروباجيولقفيالمشاة

وماترجلوا.إذاأيضابهالفرسانمهاجمةويمكنالأعداء،

هذهوفي،القتالساحاتإلىالطويلالسيفعادأنلبث

الدقيق.النصلذوالمغوليالسيفظ!أيضاالفترة

جديدسيفظهر،الميلاديعشرالخامسالقرنفي

وسميأوروبافيالمحاربينأخبلاءاعلىمقصورايكوني!صاد

إلا،العريضبالسيفالقتالا!شمرارورغم.السلامسيف

يدعلىبرزتالسيوفطرزمنمتباينةمجموعةأن

بتصنئسيوفاهتمافاوأبدواعددهمكثرأسديناالصناع

أوروبافيأيضاظهروقد.الوزنخفيفة،النصلرفيعة

ويمكن،المترينأحياناوبلغالمترطولهتجاوزسيفواليابان

معا.باليدينأوواحدةبيداستخدامه

،الميلاديعشرالسابعالقرنفي.الحديثةالعصور

مقدمةعلىالمركبةالحربةبظهورنسبياالسيفأهميةتأثرت

للفرسانمهماسلاحاالسيفبقيذلكومع،البندقية

الخصممشاةمواجهةالضرورةتقتضيعندمايستخدمونه

بشكلبهايتحكمونالتيلالسيوفعليهمفينقضون

.المشاةسلاحأصبحتالتيالحربةمنأفضل

عضالثامنالقرن!نالثانيالنصفحلولويم

ومعالجيوشكللدىالناريةالأسلحةشساعق،الميلادي

بالسيفالقتالانحسارإلىهذافأدىأيضا،الأفراد

كسبفىوفاعليتهجدواهلعدمتدريجياأهميتهوتراجعت

سلاحوجنودالضباطيحملهزينةمجردوغدا،المعارك

الاحتفالاتفىالعسكريةالكلياتطلبةوفيالفرسان

المحتلفة.والمناسبات



أ.،السيف

الن!كل،فهمايئوفى.الوسطفيواسعلحرولهفيهالمحفورةالبحورمنبسلسلةطولياالنصلنقشوقد"خراسان"قارةطرارمن""عباسيشف

الطرازعلىجاموسقرنمنالمقمضصنعبينماوهندسيةلباتيةبزخارفزينوقدمذهبحديدس5الغمدوصنعقسمير.إلىالطرفهذاأنشطر

."لبدويا"

العربيةالسيوف

أداتهكانإذقوئا،،ارتباطبالعسيفالقديمالعربيارتبط

كانتوقدؤجيلته،وعننفسهعندفاعاللقتالالأولى

،مستمرةالإسلامقبلبعضعليبعضهاالقبائلغارات

كانولذلك،مضخلفةلاسباببينهاالمعاركرحىوتدور

وشحذصقلهعلىحريصا،بسيفهاهتمامايولىالعربي

إلىوهوفرأشهإلىيأويوقددونهيسيرلا،ونصلهطرفه

ولم،والكرامةواكسفالقوةدليللهبالنسبةوهو.جانبه

النبالظهرتأنبرلىوحتىبالمديع.عليهالشعراءيبخل

العربىلدىال!صيفظل،والحرابوالأقواسوالرماح

يزاللاالشعراءبر!إنبلوتقدير،خاصةبمكانةمحتفظا

التسبوالاستعدأد.أوللقوةرمزاالانإلىيستخدمه

به،أبناءهمالكثيرونسمىالسيفلأهميةوتقديرا

وسويف،،والسيفي،والسيوفي،وسيفين،سيففهناك

الدين،وسيفالإسلاموسيفالدولةوسيف،وأبولعميف

اليمنيالبطل،يزنذيبنسيفبهتسمىمنوأشهر

القائدالحمدانيالدولةوسيفالشعبيةالادابفيالمشهور

وليلة،ليلةألفسيافمسرورالسيافينوأشهر.المعروف

كيومشتاقامستعذاشهرياربلاطفييعملكانالذي

ظهرتحتىليلةكلامرأةرقبةليقطعسيدهأمرينفذ

عنشهريارتصرفأنالمثيرةبقصصهاوتمكنتشهرزاد

وفىيديها،علىمرضهمنشفيأنإلى،البشعةالعادةهذه

عربيةقصصئايطالعواأنأجمعالعالمقراءتمكنذاتهالوقت

ممتعة.

النصل،مستقيمةسيو!اماتكونعادةالتيالأخرىالإفريقيةالسيوفعنيحتلف!ميفوهو،الى!ودانشماليفيدنقلا!ححراءمنسوداليسيف

وقعقدالنوعهذايكونولربماتعقيدا.الأكترالهمديةالسيو!طرارعلىسارقدأنهويبدو.مرتينصانكل"قوسهالسيف!وهدا.واشخرفةالزيمةقليلة

.ام082سسةالسودانإلىباشاعليمحمدأرسلهاالتىالسمكريةالحملاتحلالا،ياتاجاباسمالمعرو!ةالتركيةالسيوفتأتيرتحت
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السيوفتزلنن

الرمزيةالأشكاللبعضمميودهمتزيينالإسلامقبلالعر!اعتاد

الحسى.الحظتجل!بألهايعتقدودكالواالتيوالطلاسموالأحرد!

علىصورهاتحمرحياتسيرسمماكانالأكتعكالهذهدينومن

قدأو،الجاتذوأحسم!اهدامتلعلىويطلق،السيفلصل

يذباسمالسي!ذلك!يعرف،أصسيصاع!حوتصورةيحفرود

.النون

بعضأو،قرآليةآياتأصورابهدهاستمدل،الإسلامظهوروبعد

الحلماءلعمرأسحاءدلككىممااممتالاتاسوعيرها،الشعريةالأليات

السيو!.وصناعوالسلا!لى

اطلقسختلمةفنيةبطرقالتطبيهتموضعالتصاميماهذهوضست

الحفر!تتصصالطرقهدهوكل،والتنزيلوالتكفيتالر!يكعلي!

تلكعلىالفصةأوا!ذه!احيوطتثميتثمالسقت!أوالسيصنصل

الكبس.طريقعنليهاالحيوطهدهتتبتبحيتحمرتالتيالرسومات

قوأ،السيوفبعصعلىمسقوشةوجدتالتيالقرآنيةالاياتبينم!

ذسكصماتقدماللهلكلدمفرمبيمافتخالكفتحلاإلا):تعالى

!.المؤمنينودشر):تعالىوقولهوطدأخر...!.

علىمحفورةأحسائرةاالأقوال!االعرليةالأمناللعفروحدتو

تعي!شكألكأررنياك"اعمامتلىكلماتدلكفطمماالسيوفانصل

،أالصا،لعم!!:"عليكعدا".تموتكأسكلآخرتكواع!!أبدا،

ا!قار".ادوإلاولاسيع!،عليإلا"لافتىوقولهما

عريةأسماءبعصعليهالقمتتاترالسيوفسصووحدت

ظتوى،وكارلوش،نوشبراود،ش!!ومار،وكامشسلينا،قالينامثل

السبعةالكهع!أهلأسماءأ!ايعتقدأسماءوهدهوقطمير،تيوش

تسعا.واردادوايس!!ثلاثمائةكهمهمافيلبتواالديى

:تمامأليقولالسيوفكيسقمتمتالتىالشعرأبيات!توم!

الكتبمنإنباءأعمدقالسيف

واللعبالجدبينالحدحدهفي

فىالصحائفلاسودالصفائحبيض

والريبالشكجلاءمتونهن

.البردةقصيدةم!عليهالقمقانسيوهـالتىبعضووجدت

همتهاللهبرلمولتكنومن

تجمآجامهافيالأسدتلقهإن

العجملاميةفيالطغرائىقوللعصهاكأوحدكما

بجوهرهيزهىأنالسيفوعادة

بطليديفيإلايعملوليس

الشفمقبض

وعادةالممارزة،فيالسيفحامللمهارةم!صملالسيصمقسص

حاحزوالنصلالمقبضبينويوحد.لرمانةمتوجاالمقبصهدامايكون

أطرافمنطرفكلعلىركبتوقد"الشارباد"لا-يعر!ىواق

الرمانة.أوالعقدةتشمهريةالشارلينهدير

ذإالعتيقةالإسلاميةللسيو!مقابضأيالحاصرالوقتشولاتوحد

العنائمفياحدتأنهاأوتلفها،لسصاستمدلتأو،شقدتإماعالبيتهاإد

جاءالمتأحرةالإسلاميةالعهودسالمقا!ه!بعصهماكأنليد.الأسلا!وا

القلتش.انتركىاسسيفاأوالشاممتميرمت!!السيودصبعأكترها

حاجزوله،س!يطهةدويقةومزي!رفيعفهوأحتمامشيرامقمصأما

دأالعادةجرتوقدما.نوعامقوسةوعقدةمستقيمأصليصكاواق

،النحاسأوالحش!أوالأسوسأوم!العاحاصشامعتميرامقالضتصمع

التركيالسيصولمقمض.الفضةوالدهبم!تصمعالأحيادابعصش!ى

الشامشمير.عمومايشبهوهو،،للوزةماتكودأشهعقدةأغلتمقا

كماواقصليبلهليسفإنه"ياتاجان"التركيالسيفمقبصأما

وأالأدلىتثبهرمانةأوعقدةولهالعاح،اواغضةامريصنعماعادةأله

أيضا،وظيفيادوراتؤديإنهال،شحس!بزينةليستوالرمانة.الجاح

حامله.يدفىي!صنعدماوتوارناأطسيصورلاتضيروفهس

وألالحلدويلفم!الحشبعادةالإسلاميالمميروعمديصمع

بالفضة.مكسوامايكونعالاالحارحيسطحهأنكما،القماش

المده!.الحديدم!وشرائحاممريمةالالحجارةومرصعا

ؤقيير،!تاصس!؟ئركا؟ا،!غ؟أ؟"،9%
?تمبهث!؟جيم!حط*!جمىقأ3"!ك!لم

داتهيالصيو!هدهلإلى،المسلمالمؤر!وليإاقولفيحاءياورلقالحور.ليهاحمرترشدالإملاميةاعسيو!اأئص!!تصمع.الإسلاميةالشوفأنصلبحور

ول!سواحد.بسحرالمرينةاالأ!كملفيفقصأالعميقةافيحر!ةترىر.عميقةبرحرلةأو،لاتئةنرحرلهمرحرفةإماوهيالأكار،اتعت!بهمحولةطويلةببحورالمرينالنصل

ورلها،منويقللمروشها،منيزيدالسيو!نصل!يالبحورهدهمثلوحودإن،المنحعصةالأنهارال!!يكونأديحصاجحرالإنأكترلحورهاكتكونعندما

المعروقالىا!ةالشفرةداتاغديمةاالفارسيةالسيو!أنعير.قوةالسيفلصلاردادضيقةالنطلحوركاتكلمال!!هتأكيد،وول!،قوةقوتهاإلىويضيف

لعيد،حدإلىرقيقةكانتأ!كمالهالأنالمحورهدهمتلليهاتك!ل!شامشيرباسم
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وأواحدحدذامستقيماالعربىالسيفنصلكان

غداثمتقريبا،الميلاديعشرالثالثالقرنحتىحدين

صئمنأولأنالمؤرخونويذكرواحد،حدذامنحنيا

بنأسعدبنعمربنالهالكهوالعرببلادفىسيفا

خزيمة.

السيوفأنواعتتباين.العربيةالسيوفأنواع

اليمانية،السيوففهناكصناعتها؟موطنحعسبوأسماؤها

مشهورةوكانتمجدها،إباناليمنتصئفيوكانت

العربوكان،الهنديةالسيوفبعدهاوتاتيبجودتها،

السيوفهناككانترالمهند،الهنديالسيفيسمون

وارتبطتالأموياحصرابدءمنذظهرتوقد،الدمشقية

بلادكلفيالسيوفهذهوعرفت.الأمويينبحضارة

كلمعهوحملالشامبلادلنكتيمورغزاأنإلىالعرب

.المهرةرجالهابرحيلالحرفةفاختفت،السيوفصناع

،الحيرةتصئفيكانتاشتىوهيالحيريةالسيوفوهناك

صنعتوسيوفوالبصرويةالمشرفيةالسيوفأيضاوهناك

القاهرةفىالمعزوسيوفبالأند!ولعسرقسطةطليطلةفي

.بإيرانوأصفهان

علييخلجواأنالعربتعود.العربيةالسيوفأسماء

وتمييزاتقديراأس!اءجمادأوحيوانأوطيرمنيحبونما

وأوالصمصامةالمهند:السيفبعضهمفسمىغيرها،عن

أسماءوكلها،والصارموالمرهفوالبتاروالحسامالصمصام

ذلكوفي.القتلعلىوقدرتهاالسيوفحدةإلىتشير

:أبوتماميقوأ!

الكتبمنإنباءأصدقال!ف

واللعبالجدبينالحدحدهفي

طه:محمودعلىويقول

المدىالظالمونجاوزأخي

الفداوحقالجهادفحق

العروبةيغصبونأتركهم

والسؤدداالأبوةمجد

السيوفعليلبغروليسوا

صدىأولناصوتايجيبون

!!م!

كر!هيم

صماة

آيئ!كتبتمستطيلأحدهماكوفيانلقشانقليلاالممححيالرأسعلىنقشوقد.مستقيمم!يفوهو"توبان"قارةيسمىالجوهرزاهيسيف

لخيوطملئتثمالمعددع!الصعيرةالحروفولحتتفائقةبمهارةالمقسصفيالتىالمقولقغحلتوقدمستدير.فشمكلهالتانىأما،الكريمةأممرمسا

الصانعبعلامةأيضاحتمقدالمصلفإدكذاط!"التزميك".للفظعر!صالزينةمنالوعوهدا.لقطمدهةالكميرةالحرو!كانتبيسما،الده!من

الغمدصمموقد.المملوكيالعهدأواحرإلىوإرحاعهالسيفهداتأريخيم!سالمذهةوزخارفهالمصلبهاصمعالتيالويقةمنديفيد"."عمل

البدوية.لالطريقةرحر!!قدالمقبض!،اماالحوفة"."العربيةانطريقةعلى
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غمدهمنحسامكفجرد

ايغمداأنبعدلهفليس

السيوفاشهر

شمهرةبسببالتاريخعبرالسيوفبعضالثشهرت

والطعنالضربةوقمالقتالببراعةوتميزهمأصحابها

بنصالسقطوامنحصروصعوبةوالمبارزةالنزالوكثرة

سيوفهم.

سيف:العربيالتاريخفيالمشهورةالسيوفومن

"ذواسمهوكانعنه،اللهرضيطالبأبيبنعلىالإمام

الحجاجبنمنبهممقغنمهقدعدبالنبىإنوقيلالفقار"

المؤرخينبعضوذكربدر،غزوةأثناءالمشركينأحدوهو

وكان،فقرة18!يحويكانلأنهالفقار""ذوسميأنه

ثمالإمامبيتالتوارثهوقد،عصرهسيوفعنمتميزا

بعدهومنالهاديثمالمهديالعباسىالخليفةإلىانتقل

الرشيد.هارون

سيفوهو""الوشاحأيضاالمشهورةالسيوفومن

وذو"الأولقعنه،اللهرضيالخطاببنعمرالفاروق

الرسولسماهنفسهوخالدالوليد،بنخالدسيف"القرط

أبيبنسعدسيف"الملا"وهناك،المسلولاللهسيفصريهس!

،الأشعريموسىأبىسيف""الصدىو،وقاص

.يكربمعدبنعمروسيفو"الصمصامة"

وقوادلملوكسيوفاشتهرت،الغربيالتاريخوفي

وسيف،شارلمانسيف"السعيد"مقدمتهمفىكثيرين

اسمهوكانالمستديرةالمائدةصاحبآرثرالإنجليزيالملك

لصماعةجيدصثالالسيفوهدا.الفارسيةالهنديةالطريقةعلىفهوالنصلأما.الشلىالسيفأو"الشامي"القلتشنوعمندمشقىسيف

نقمتتجانبكلمنواحدةصغيرتانمساحتانوعليه،مدهبةوزهورلمباتاتزخارفعليهج!قشالنصلزينوقد.الزاهيالجوهرذاتالأسلحة

قرنمنمصنوعالمقمضأنويلاحظالفقار".ذوإلاولاسيف،عليإلا"لافتىالاحرالحالبوع!"،اللهعلى"توكلتكلماتإحداهماع!

الفضة.منفهوالغمدأما.القرنوحيد
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)الصورةالمقبصأما.مدهبحديدس(أعلاهاصورة)االغمد.المملوكىاعهدادىا،ستعمال1!تيركاداللنحنيالنوعمنإسلامىسيف

.سوريأومصريصمعمرقالمصل،الحاموسقردمنفهو(السفلى

"باليزار"واسمه،منتوباندورينووسيف"س!صالبورو"،

بريتاني.كونترولانسيف"أندالو"دور

السيوفزخرفة

بالسيفوفخرهتقديرهعنأضعبيرباالعربىي!ضفلم

للسيفمديحاينظمهاالتىالشعريةالقصيدةحدودعند

ترويوهيدمائهموإسالةالأعداءبرؤوسلإطاحتهووصفا

فراغهأوقاتوتزجيةصقلهعلىحرصوإنما،جوادهصدر

عدةأساليبلزخرفتهوظهرت،تجميلهفيوالتفننبتزيينه

وأوالفضةبالذهبترصيعهفيبرعواالذينالصناعأتقنها

عكساحماءذاتلهايةوله،التركيأوالشامىالموعم!هوالديالسصلويرى.الشاميةالسيود!أي"الشامة"القلت!ه!نوعمندمشقيسيف

العهدمنوالغمد.الكالاتشوريةمعولبسيوفيدكرعريصطرفلهكما"ياتاحاد"،المسمىآسياأواسطفىالمسشقملالتركىالسيىالحماء

العهدفيصنع!التيالمماليكسيو!منالصورة!يالموضحالسيع!وهذا.اغرناوحيدقردلهومقبضهوأما،الفضةم!مصوعوهوالعتماني

.الهجريعشرالحاديأغرنافىلدمشهتالعتماي
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"الألفنوعمن،النصمل.الشاميةالسيوفمنرائعدمشقىسيف

جالبيهأحدفيلقشوعلإعهمذهبوهوالزاهيالجوهرذات"الشامية

)شهادةهوالتانيواخقشالهقار".ذوإلاولامسيف،عليإلا"لافتىهو

منأسماءنقشتآ-خر،موضعوفي(.اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا

فيالأسماءهذهماتردوكثيرا.السبعةال!!فأصحاببأنهميعتقد

الغجريةالأسرة-خكمتوقد،والغجريةوالصفويةالعثمانيةالسيوف

.الهجريعشرالرابلححتىعشرالحاديالقرنمنفارسللادفى

هذاوكان،بشدةيلصلحتجعلهالتيالموادتركيبوفي،الماس

صاحبه.فخردلالةاللمعان

منالجفونحنع2فيالجلديةالسلعصناعوتفنن

منالسيفغمدصن!وامنوهناك،ومحلاةمطرزةالجلد

عنايةبهوعنوا،ثصينمعدنأيأوالفضةأوالذهب

المقبضتفصلالتىوالعلقةالمقبضتشكيلفيخاصة

النجادأوالحمائل،تزيينفىبالغمنومنهم،النصلعن

السيف.بهايعلقالتي

فرسهسرجعلىأغمادوغيرهالوليدبنلخالدوكان

وقد،معركةكلفىمميوفعدةإلىيحتاجكانلأنه

الجوفي.الطرازعلىومزينوالجلد،الفضةمنوغمده،الفضةمنالبدويادلرازمنمقبضهتمامامستقيمايكونيكادسيف
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زينوقد.المتناهيةبصلابتهاالمعروفةالجوهر،داتللأسلحةداكانمحموعةمنالقطعةوهذه.المقيلالهنديالنوعمنمستقيمشفنصل

إلىالسيفهذاتاريحيرحعربماالجوهر.الحس!الطرارم!أيصاوهوالمقسصويرىالرمقكسنادحادبطرفويشهي.النصلبطولببحرالنصل

للسيوفحدثالذيللتغييرعلاماتلاتوجدلإسه،ئرىوكمااليلادي!ت(.عمترأضاليواعشرالحاديالقرن)أيالأيوبييرعصرقبلالتيالفترة

ها.المصورأصسيفلامايكودأتسه!للهسيصفيهرسمساماليديمارفهماكدلكإلىوبالإضافة.الإسلامية

هذهوكانت.سيوفتسعةمؤتةيوميديهفىتكسرت

اسساموراياسيوفوكانت،ومطرزةأيضامزينةالأغماد

اشومادسيوفعكسعلىالزخارفتملؤهااليابانفي

الزخرفة.منوتخلوجداعمليةكانتالتي

السيوففإنبها،يعنىمنالعادةفىللخيولكانوإذا

علامهماأصحابهاعنايةموضعكانتخاصبشكل

وكان،والأعمالأ!واياتاأشرفمنكانتلأنهاشأنهم

أغلبلدىوتقديرمكانةذويوفنانوهاالسيوفصناع

المقاتلة.الشعوبخاصةالشعوب

أماكنفىتحفظالسلمحالةفيالسيوفتكنولم

فيالجدرانعلىعلانيةتعلقولكنها،خفيةأوسرية

وكانتأ،عتزاز،باتوحيجذابةوبطريقةبارزموضع

اا!فخمةدواليبفيتعرضوالأمراءالملوكسيوف

صدرفىوتوضع.الفضةمنومقابضهاالبلورمنواجهات

هذهمثلوكانت.الاجتماعاتأوالاممتقبالقاعات

وربماتورثولكنهاتباعلاالأغلبفيالمزينةالسيوف

فىوشجاعةفضلاوأكثرهموأعزهمالناسدلأحبتهدى

عادية.غيرمناسبات

كاملتصميموفيهالمادرةالهمديةالألواعسوهوياتاجاننوعمنسيف

الصلبالحديدمنالمصموعالمغولىالمقمضالصورةديويظههر.التطابق

امحتعملهولكى،الأصلتركىكادالسيوفمنالنوعهدا.المده!

السيفوهداإلريقيا.وشماليمصروسوريا!ىوالعربوالمغولالهمود

ياتاحادالتركىالسيف!معالمفيهولكنهديصنعم!الصورةفيالذي

مستقيما.يكوديكادا!دياالطويلو!هملهجودتهذلك!يبما

الحربيةغيرالسيوف

السيفمسمىأيضاعليهويطلق.المبارزةسيف

نإإذ،الأخرىالسيوفعنيختلفوهو،الرياضى

مصطح،رأسذوالصلبالفولاذمنرفئمثلثنصله

سلاحوتسمىالرياضيةالمبارزةمبارياتفيويستخدم

ولكنهاأبذا،القتلإلىالمبارياتتفضيولا.الشيش

بهذأوهي،اللمساتاحتسابعلىتقومقواعدذات

القرنوحتىالوسطىالعصورمبارزاتعنتختلف

نألابدالمبارزةفيهاكانتالتى،الميلاديعشرالثامن

المتبارزين.أحدبقتلتنتهى

المبارزةسيوفأحدأيضاهو.الكهربمائىالسيف

شريطبوساطةكهربائيبجهازمقبضهوتحصل،الرياضية

السيفلمسإذاينيركيال!ربائيالتيارفيهيسري

صاحبلصالحاللمسةهذهتحتسبوبالتالي،الخصم

السابقةالسيوفمنأفضلأنهاللعبةحكامويرى.السيف

تقييمفيشكأيتمنعلمسةكلمعالنورإضاءةلأن

الأداء.

قليلا،النصلمنحنىسيفهو.الاحتفاليال!ف

وفى،والشعبيةالرسميةالمناسباتفىعادةيستخدم

الخليجدولكلفيمنتشرايزالولا،العائليةالاحتفالات

الشعوبلهذهويمثل،والعراقالشاممناطقوبعضالعربى

به.تعتزالذيالتقليديالعربىالتراثمنصميماجزءا

العصرفيالسيفهذااستعمل.الإعدامسيف

العقابلإنزالالرواياتأغلبتشيركما،العباسى

قدللضررمصدراالحاكمفيهميرىممنوغيرهمبالاثمين،

.الناسيصيبأويصيبه

،ام536عامإنجلترافيالسيفهذااستعملوقد

فيواستخدم،لندنبرجفيآنالملكةرأسبهقطعحيث

بولايةالجناةأحدرأسلقطعأم446عامأمريكا
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امشخدامهتوقفثمفرنسافياستعملكما،ماساشوسيتس

العربيةالمملكةافيإلاتقريباالعالمأنحاءجميعفي

تسولمنكلضدالحدإقامةفيتستخدمهالتيالسعودية

ضدالعملأوالا-خرينوحقوقبالأخلاقالعبثنفسهله

الدولمنكثيرةىمطقايزاللاوالإعدامالبلد.صالح

والرميالكهرباءووالمقص!4كالشنقأخرىبأساليبولكن

بالغاز.والخنقبالرصاص

والضباطالنبلاءيستخدور"كانالانتحار.سيف

،كيري-الهارايقةبطرللانتحاراليابانفى)الساموراي(

ويتم.خاصةبىشليقةللانتحاريستخدمهأصئيرهمثم

ويسندبطهأمامالسيؤططرفالمنتحريضعبأنذلك

قلوقد،فوقهبثصلهيلقيثم،الأرضإلىمقبضه

.الأخيرةالسنواتفيتدريجياالطريقةهذهاستخدام

.كيري-الهاراانظر:

بمالمبارزةبملعربا؟لأدبا!العربي:.أيضانظرا

الفايكنج.

الموفموعصرعنا

-5

-6

لسيفاءجزاأ

ئملقاا-أ

لنصلا-ب

لعمدا-!!

وأشكالهاالسيوفتاريخ

المبكرةالعصور-أ

لوسواالعصور-ب

العربيةالسيوف

العربيةالسيوفأنواع-أ

السيوفأشهر

الس!يوفزخرفة

الحربيةغيرالسيوف

المبارزةسيص-أ

الكهرباكطالسيف-ب

الاحتفاليالسيف!-ج

النجادأواهـمائل-د

والرصائعأءييهـ-

الحديثةال!صورج

العربيةلسيوفاأسسماء-!

لإعداماسبفد

الانتحارلم!فهـ-

؟جزاؤهأوما،السيف!ما

الوسص؟العصورفيامشحدمالذيالسيصشكلما

ذلك.وضحالحديثةالعصورفيالسيفأهميةتأثرت

هذامظاهرذاكراذلكوض!!حاصااعتزازابالسي!العربيعتز

الاعمزار؟

وأسماءها.العربيةالسيو!ألواعاذكر

منبعضااذكر،التاريخفيخاصةأهميةالسيو!بعضنالت

.السيوفهذه

السيفالوليد؟بنخالداانظر:.المسلولاللهسيص

.(السيوف)أشص

516؟-.هـ؟،ق05-ا؟)01يزدذيبنسيص

ملوكأحدالحميريأصبحبنيزنذيبنسيف574؟م(.

القدماء.اليمن

فيالفضللهويعودصنعاء.فييزنذيبنسيفولد

عهدمنذيحكمونهظلواأنبعداليمنمنالأحباشطرد

.الميلاديالسادسالقرنأوائلحوالينواسذي

لذا،وحدهيحاربهمأنمنأقوىالاحباشكانولما

إلىذهبحيث،الروممنالأمربادئفيالنصرالتمس

منوطلب،آنذاكبيزنطةملكمقركانتالتيأنطاكية

منشاءمناليمنبلادويوليالأحباشيخرجأنالقيصر

نصارىالأحباشبأنقائلأردهالرومملكأنإلا،الروم

وقابلالحيرةإلىفتوجه.ضدهميساعدهولن،الروممثل

منيليهاوماالحيرةعلىفارسعاملالمنذربنالنعمان

ملكأنوشروانكسرىإلىالنعمانفأخذه.العربأرض

نحومعهوأرسلتردد،بعدطلبهكسرىفقبل.فارس

أحدعليهموأمر،سجونهمنسبيلهمأخلىرجل008

منهاوصلتسفنثمانىوحملتهموهرز.يسمىقواده

.العربمنكثيرإليهموانضم.عدنساحلإلىست

سيفوانتصر،أبرهةبنمسروقالأحباشيقودوكان

اليمنألحقتوقد.الأحبالقعلىووهرزيزنذيبن

اليمنعلىملكايزنذيبنسيفوعينفارسببلاد

مقراغمدانواتخذعام،كلفىخراجايدفعأنعلى

لحكمه.

عاما.25نحوالحكمفىيزنذيبنسيفالملكبقي

.قصرهفيغيلةالأحباشبعضقتلهوقد

ذيمابنسيفسيرة.سيرةيرن،ديبنسيص

أضفىالتيالكبيرةالعربيةالقصصيةالملاحمإحدىيزن

بقيةمثلمثلها-صارتحتىالشعبيالخيالبعضعليها

منوهي.الأصيلالعربيالشعبىالقصصفيمثلا-السير

بنسيفاليمنيالبطلقصةتحكىالتيالفروسيةقصص

الأحباشبحكمأطاححيثحميرملوكمنيزنذي

وجنوبىاليمنيحكمونكانواالذين!!الاكسوميين"

الحديث،السودانمنالشرقيةوالأطرافالعربيةالجزيرة

العسكريوالعونحولهاليمنأهلالتفافذلكفيساعده

وفعلالأساطيرالسيرةفيوتكثر.الفرسمنوجدهالذي

.والمغامراتالخوارق

-؟أهـ،123-؟)سلطانبنسيف

اليعربي.مالكبنسيفبنسلطانبنسيفأم(.171

علىخرج.اليعربيينرابعوهو.عمانفىالإباضيةأئمةمن

بينهما،كانتلوحشة،سلطانبنبلعربالإمامأخيه



التميميعمربنسيف041

محصورا،بلعربومات.يبرينحصنفيوحصرهفقاتله

وضبطأم،296أهـ،401سنةلسيف،البيعةفتمت

الأرص-بقدولقب،سيرتهوحسنتالعمانيةالمملكة

دمانفىالبرتغاليينهاجمشجاعا،وكان-البلادلضبطه

وأسر،بومبايقرب،سالستوجزيرة،بومبايشممالي

سنةأيديهممنممبساوأنقذشخص،أ!004منهم

أطرافوهاجمرنجبار،لهوخضعتام،896هـ،أ011

فىوعمرت.أ!رساناعلىمعتمدبجيشوالعجمالهند

أ!هواجتمعوأشجار.نخي!!منفيهاغرسبماعمانأيامه

المدافع.بأضخمجهزهأسطول

بنسيفالتميمى،انظر:.التميميعمربنسيص

عمر.

سيفالحمدانى،:ان!إالحمدالي.الدولةسيص

الدولة.

سيف.أبوصلاحانظر:.صلاحسيص،أبو

رياضة.،المبارزة،السيفانظر:.المغولسيص

الأسودالبحرعلىتطلأوكرانيةمدينةسيفاستوبول

أوكرانيا.فىأغرماجزيرةشمبهمنالغربيالجنوبيالجزءعلى

ميناءولسيفاستوبول.نسمة000.335سكانهاعدد

1854عامفيللمدينةشهراأأادحصاروكان.طويل

وهوجمت.القرملحربأسئيسيةاللمعركةمعلحاأم85وه

العاليةالحربخلالأم!81عامثانيةمرةسيفاستوبول

فيأشهرثمانيةدامالذيالحصاروحول.الأولى

إلىالمدينة-الثانيةالعالميةالحربخلال-أم429أو149

.بناؤهأعيدتهدمماأكثرأنإلا.حطام

المضاداتمجموعةمنواحدةالسيفالوسبورين

الأطباءيستخدم.الاممتعمالالشائعةالحيوية

البكتيريةالأمراضمنعددلمعالجةالسيفالولمسبورين

البولية،والمسالك،التنفسىالجهازأمراضفيهابماالمنشأ،

الأطباح!يستعملكماوالجلد.الدمومجرى

تعقبالتىالالتهاباتمنللوقايةأيضاالسيفالولحمبورين

الجراحية.العمليات

ال!جميائية.الناحيةمنأجنسلينااسميفالوسبورينيشاله

عديدةخواصالحيويةالمضاداتمنالسوعينولهذين

علىبقدرتهالبسسلينعنالسيفالوسمبورينيمتاز.متشابهة

الأطباءويصف.البكتيريامنأكثرأنواعمقاومة

ضدحساسيةلديهمالذينلأولئكالسيفالو!مبورين

ضدحسامميةلديهمالذينمن%01وأحش،البنسلين

السيفالوسبورين.ضدأيفئاحساسيةلديهمالبنسلين

منبمنعهاالبنسلينمثلالبكتيرياالسيفالوسبورينيقاوم

للبقاء.تحتاجهاالتيالصلبةالخليةجدرانتش!صيل

ولاتتلف،صلبةجدرائاالبشريةالحلاياولاتمتلك

!حيفالوسبورينأولاكتشف.الحيويةأطضاداتاباستعمال

.ام489عام

الحيوية.المفحاداتأيضا:انظر

الحربنهايةفيسميفرمعاهدةتمت.معاهدةسيدر،

الدولةوقعتحيثأم(،أ-19189)4الأولىالعالمية

الفرنسيةسيفرمدينةفىسيفرمعاهدةالحلفاءمعالعثمانية

بدايةهذاوكان،أم029عامأغسطس!منأصعاشرافي

علىالمعاهدةنصتوقد.وتاريخهمالأتراكلقوةالتدهور

)العراقالنهرينمابينوبلاد،فلسط!ت"سوريا،ت!صنأن

المنتدبةالقواتعليهاالوصايةتتولى،مستقلةدولآأصئا(حا

.الأماعصبةمن

كلعنالعثمانيةالدولةبتخليالمعاهدةبنودوتقضي

تراقياعنتتخلىوأنإفريقيا،شحالفيالإقليميةسلطاتها

حاليا()أزميرسميرناتكونأنعلى.لليونانالشرقية

.سنواتخمسلمدةاليونانح!صمتحتالأيونىوالإقليم

شرقمنكبيرجزءإليهاوضمأرمينياباستقلالواعترف

حولالتيالمياهكلفيالملاحةحريةمنحتوقدتركيا.

القواتوتقلصت،الدولجميعلسفنالعثماليةالدولة

هيأتوكذلكإلا.ليسشرطةقوةإلىالمسلحةالتركية

قبلمنمحكومايكونأنالتركىللاقتصادسيفرمعاهدة

للحلف!.لجنة

القوميينولكنالمعاهدةهذهالعثمانيةالحكومةوقعت

أتاتورككمالالتركيالقائدأطاحثميقروها.لمالأتراك

مستقلا،علمانياتركياكياناواقامالضعيفةالعثمانيةبالحكومة

الاعترافأتاتورككمالح!صمةورفضت.أنقرةعاصمته

التركيةالقواتهزمتوقدسيفر.فيوقعتالتيبالمعاهدة

اليونانيينطردتثم،وبورصةهيسارأفيونكارافياليونانيين

معاهدةالتركيةالحكومةناقشتأم239عاموفيأزمير.من

بسويسرا.لوزانفىالحلفاءقواتمعجديدة

أزمير.بمكمال،أتاتورك:ايضاانظر

بريطانيافينهرأطولسيفرننهريعد.لهرسيمرن،

ويلزفي)بلاينليمون(،بلومونفيمنطقةويرتمثى

.بريستولقناةإلىكم035حوالىويجري،الوسطى

تسيركيلومتراتستةطولهنفقلمميفرننهرتحتويوجد

لمرورمعلقجسروفوقهشبستاو.جنوبإلىالقطاراتفيه
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حركةالطرقهذهوتنقل.أم669عامافتتح،السيارات

كثيراأقصروهيوياز،جنوبوإلىمنوالبضائعالمسافرين

النهر.علىالقديمةالو!تىمن

الشرقىالجزءفيثسيفرنيغابةتوجد.غابةسيمرئيك،

تغطى،واسعةشنمابةوهيإنجلترأ.فيويلتشايرمنطقةمن

الأراضيمنجزءاالغابىقوكانتهكتار،1)006مساحة

سيفرنيك،شمالأبرلثية،لأبرشيتيناسموسيفرنيك.الملكية

كيلوعشرةالأبرشميتانوتبعد.سيفرنيكجنوبوأبرشية

مارلبورو.منطقةمنالشرقيالجنوبإلىمترات

معينمستوىمناسمائ!لحملبسيطجهازالسيفون

أنبوبأو،خرطومعلىويحتوي.منخفضمستوىإلى

ولبدءالاخر.منأطوقواحدجانبيكونبحيث،مثني

وضعتموإذابالماء.بأكملهالسيفونيملأأنيجب،العمل

السائلفإن،السائلصندوقفىللسيفونالقصيرالجانب

أدنى،إلىثم،للافيصبالقصيرالجانبأعلىإلىسيندفع

الطويل.الجانبخارنه!3ومن

.السيفوننظام،اكسالةهذهمعالتوضيحيالرسميوضح

الضغط.فىقاتفرألوجودنظرا،السيفونيعمل

د(،)سللمسيفونلالأطوالجزءفىالسائلوزنويقلل

علىالجويادنحمغطويدفع)ت(.الأنبوبفىالضغط

السائل)م(،السائلسطحع

ب----أ(إ--"--سالقصيرالجزءاعلىإلى

11!أنوبعدب(.)أ،للسيفون
أ-!الوضعهذاإلىالسائليصل

أدنىاالجاذبيةبقوةيندفع

كللأنبوبالطويلالجزء السيفنة.عمليةوتستمر

زر"؟برء!!!!!ىحتىفقط،السيفونيعملو

لاا!فوالصندوقينفيالسائليصل

ثمومنواحد.مستوىإلى

وتتوقفالسائلوزننفعم!السيفونجانبيمنلكليكون

جانبهكانإذاأبفسا،السيفونويتوقف.السائلحركة

يخدفعوعندها.ئلالىطسطحفوقجذبهتمقدالقصير،

يأسحبدونالسيةونويفرغ،الأنبوبداخلإلىالهواء

إليه.إضافيسائل

الحصاد.زيزانو:.السيكادا

)المدارية(،الاستوائيةالمناطقفيتنمونبتةالسدكاسدلآ

السراخس،أوبالمخلشبيهة،العالممنالاستوائيةوشمبه

.م02إلىطولهايصلقدر

م18حتىقةورمحروطقل!

مخاريط.فيبذورهاتحملالسيكاسيةنبتة

درنيةجذورولبعضهامنهانوع001نحووهناك

عمرهاسيكاسياتعلىالعلماءعثروقد.بالبطاطسشبيهه

مخاريطالسيكاسياتولأغلب.سنة000.1منأكثر

أوراقمجموعاتوسطالخاريطوتنموالبذور.تحمل

الخروطمنتتساقطفإنهاالبذور،تنضجوعندما.النبات

.الأرضعلى

حقبفىتعيشكانتقديمةنباتاتواسميكاسيات

وهي.سنةمليون63-042قبلأي،الوسطىالحياة

وهيالانتشار.واسعةكانتمجموعاتمنالمتبقيةايلأنواع

فيها)بماالأمريكتينفيأنواعهاأكثروتوجدالتوزيعمبعثرة

مجموعةإفريقياوجنوبألشراليافىوتوجدفلوريدا(.

للزينة.نباتاتالسيكاسياتوتزرع،الأنواعمنواسعة

فيالإفراطبسببالانقراضخطرالأنواعبعضوتواجه

جمعها.

البذوربمعارياتبمانحروطيالصنوبرأيضا:انظر

.البذرة

.(م2491-0681)ردريتشالتروا،سيكرت

الجريءالواضحوأسلوبهالفنيذكاؤهتركالمولدألمانيفنان

عضواكانبريطانيا.فىالتشكيليالتصويرعلىهائلاتأثيرا

عنهانفصللكنهالجديد،الإنجليزيالفنيالناديفيبارزا

فيسيكرتولد.كامدنمدينةمجموعةليكونبعدفيما

يدعلى،لندنفيسليد،مدرسةفيتعليمهميونئوتلقى

عامفيالملكيةالأكاديميةفيعضواانتخبويسلر.جيمص

.أم349

جيلمناليونانيةالأساطيرفىعملاقالسدكلوب

الثلاثةوالسيكلوبات.جبينهوسطواحدةعينلهالعمالقة

أورانوسالسماءإلهأبناءهموستيروبيز،وبرونتس،أرقس

التيالصواعقالثلاثةهؤلاءصنعوقد.غايالأرضوإلاهة

الآلهة.ملكزيوسيحملها

ملحمةوتصف.بوليفيموسهوالسيكلوباتأشسهر

ورجالهأبحرأوديسيساليونانيالبطلأنكيفالأوديسة
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السيكلوباتفسجنبوليفيموس،يقطخهاجزيرةإلى

يسكرانأوديمسيساستطاع.منهمستةوأكلوااليونانيين

علىبقواالذينورجالهأوديسيسواستخدمبوليفيموس

وهربوا.العملاقعينبهوفقأوامشتعلاعوداالحياةقيد

ليعاقبالبحرإلهبوسيدونإلىالأعمىبوليفيموسوتوسل

المشاقم!لكثيرأوديسيستعرضلذلك.أوديسيس

كيفأخرىقصةوتروي.منزلهإلىيصلأنقبلوالعوائق

حبفىمنافسهأسيسالصقلىالشابقتلبوليفيموسأن

غال!تي.البحرحورية

الذريةالجسيماتيعجلجهازالسيكلوترون

معجلاتمننوعوهوعليا.طاقاتإلىكهربائياالمشحونة

.محددةدائرةفيتتحركالجسيماتيجعلالجسيمات

ب!تماكتلتهاتتراوحالتىالجسيماتالسيكلوترونويسرع

طاقاتمعظمهاوتبلغ.أضقيلةأالنواةوكتلةالبروتونكتلة

ويص!!،فولتإلكترونمليون5و.عشرةبينماتتراوح

أعلى.طاقاتإلىمنهاالقليل

غرفةفى-اصسيكلوتروناداخلالجسيماتتتحرك

المغنطيسويولد.قويينكهرومغنطجسي!تقطبينبينمفرغة

نأعلىالجسيماتيجبركهربائيامجالآالكهربائي

علىأيضاالمفرغةالغرفةوتحتوي.دائريمسارفىتتحرك

وبينهما،الإنجليزية!بحرفشبي!نكهربائيينقطبين

الفرجة.هذهداخلمترددكهربائىمجالويطبق.فرجة

دفعةويعطهاللجسيماتالكهربائيةالشحنةعلىويؤثر

سرعةتزدادلذلكونتيجة.الفرجةعبرمرتكلما

معقطرهيتناسبدائريامسارأوتتبعتدريجياالجسيمات

يتباعدحلزونئا،مداراالجحسيماتتتخذوهكذاسرعتها.

المجالحافةمنالجسيماتتقتربوعندما.الخارجإلى

بعدوتوجه.القصوىسرعتهافيتكونفإنها،المغنطيسي

حزمةشكلفيالجهازمنتقدفأوما،هدفنحوذلك

.جسيمات

إرنعستالأمريكيالفيزيائيالسيكلوتروناخترع

نوبلجائزةاختراعهعنونال،أم039عاملورنس

أساصئاالسيكلوتروناخترع.أم939لعامللفيزياء

اليوميؤديأنهإلاالنوويالتركيبدراسةفيلاستخدامه

أنشئتالتيالسيكلوتروناتبعضوتستطع.وظائفعدة

توجدالتىالعناصر،منلأيالذريةالنوىتسرعأنحدسا

سطهحها.علىأو،الأرضباطنفىطبيعيا

،البروتوناتيعجلجهازالمئزامنالسيكلوئرون

ويستخدم.علياطاقاتإلىللنواةالثقيلةالجسيماتأو

لدراسةالجسيماتمعجلاتمنالنوعهذاالفيزياءعلماء

سيكلوترونالمتزامنالسيكلوترونوجهاز.الذراتنويات

السيكلوترون.انظر:،تطويرهتمعادي

المجالتستخدمالشكلأسطوانيةآلةالجهازينمنوكل

المجالاتتعملحيث،الجسيماتلتسريغالكهربائى

مساراتفيلتتحركالجسيماتتلكدفععلىالمغنطسية

أسرعدفعتوليدعلىالمتزامنالسيكلوترونويعمل.دائرية

تفوقممكنةطاقةأقصىعلىالحصولأجلمنللجسيمات

ذلكيفعلوهو.العاديالجهازمنعليهالحصوليمكنما

معيتزامنبحيثضبطهيمكنالكصبائيمجالهترددلأن

الاسم.هذاعليهأطلقهناومن،الجسيماتدورانحركة

إرنست،لورنس،الجسيماتمعجلأيضا:انظر

.أورلاندو

للعضو،الجسمرفضيقاومدواءالسيكلوسبورين

زراعةوينئكلنتعويضيا.فيهالمزروعالحيالنسيجأو

جاناكتشف.إنفلاتيومتوأجبوكلاديوميسمىفطر

ا!واص،السويسريالمناعةعلماختصماصىبوريل

الدواءهذاوأثبت،أم729عامللسيكلوسبورينالطبية

الكبد،أو،القلبنقلفيهايتمالتيالعملياتفىفاعليته

منأوالرئة،الكليةأو،العظمنقيأو،البنكرياسأو

إلىالدواءهذااستخدامأدىوقدآخر.إلىشخص

عملياتعنالناتجةوالوفياتالمضاعفاتمعدلتقليل

الأعضاء.زرع

المناعىالنظاموظيفةكبتعلىالسيكلوسبورينيعمل

منمعيننوعإنتاجيعطلالدواءأنويعتقدالفرد.لدى

.المساعدةالتائيةالكرياتيسمىالبيضاءالدمكريات

الجسمتجعلوبذلك،الغازيةالموادالكرياتهذهوتهاجم

هذاوأظهر.المزروعةالأعضاءأوالحيةالأنسجةيرفض

علاجفيبنجاحهتبشردلائل-سبقلماإضافة-الدواء

المناعة.بجهازالمرتبطةالأمراضبعض

طريقعنالسيكلوسبورينتناولالمرضىويستطع

خلالبحقنهأو،البرتقالعصيرأوباللبنممزوجاالفم

الأعراضبعضالسيكلوسبورينيحدثوربما.الدممجرى

الكليةوظيفةوإضعاف،الدمضغطارتفاعمثل،الجانبية

للشعر.الطبيعيغيروالنموالكبدوإتلاف

متفجر.،إكس.دي.آرالظر:.سيكلوديت

-9881)نوفتشإيفايجورإ،سيكورسكي

تطويرمجالفيورائدطائراتوصانعمصممأم(.729

والطائراتالمروحيةوالطائراتالمحركاتمتعددةالطائرات

أربعةذاتطائرةأولبتصميمقام.المحيطاتعابرةالمائية
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فىمحركاتأربعةذاتطاثرةأولبتصميمقامسيكورسكيإيجور

.ام139عامالعالم

طائرةإنتاجفيونجح.ام139عامالعالمفيمحركات

.ام939عامالرافعالدفعدوارأحاديةمروحية

تعليمهوتلقىرأ.سيا،فيكييففىسيكورسكيولد

باريسفيالهندسيةالمعاهدوفيالبحريةبتروجرادكليةفي

المروحيةالطائراتلبنا:!الاولىمحاولاتهباءت.كييفر

بعدجهودهركزةالمناسبأالمحركاتتوافرلعدم؟بالفشل

منصباتولىثممن11،الثابتالجناحذاتالطائرةعلىذلك

أنجحمنواحدة3وصص،الروسيالطيرانفيكبيرا

ام(.189-191)4الاولىالعالميةالحربفيالقاذفات

عامالأمريكيةالمتص!ةالولاياتإلىسيكورسكيانتقل

عامالمائيةاكعلائراتلإنتاجشركةأسم!ثم،أم919

المتحدةالطائراتشمركأمنجزءاأصبحتام،239

ذلكبعد،أم349عامحاليا(المتحدةالتقنيات)شركة

المروحية.الماإئراتوبناءتصميمفيسيكورسكيعمل

جيابخ.زيانظر:.سيكيالع

الشاعرذكر.اليونانيةالأساطيرفىجميلةحوريةسيلا

فيوقع-حلاوكوسالبحرإلهأنكيفأوفيد،الروماني

مسينا.مضيقشاطىءعلىتمشيراهاعندماسيلاحب

إلىجلاوكوسذ!بولذا،الحبتبادلهلمسيلاولكن

نأسيرسيمنهفطابت،المساعدةطالباسيرسيالساحرة

الغضبشمدةومن.رفضلكنهسيلا،منبدلايحبها

امرأةنصفه،ب!ضيوحشإلىسيلاسيرسيحولت

.كلابرؤوسراوسطهامنتنمو،سمكةونصفه

قبالةمسينامضيقفوقكهففىسيلاعاشت

)يوليسيسأوديسيسعبروعندماشاريبديس،دوامات

الأوديسة.انظر:.رجالهمنستةعلىانقضت(باللاتينية

وشارل!ديس.سيلابينممراتخاذالبحارةحاولوهنا

بدائينوعالسيلاكانثسمك.سمكت،السيلاى

العلماءوجدوقد.الهنديالمحيطغربييوجدالسمكمن

سنة.مليون003منأكثرإلىتاريخهايعودلهأحافير

أنهالأسماكمنالنوعهذاعنالسائدالاعتقادوكان

جنوبساحلقبالةمنهسمكةصيدتمأنإلى،انقرض

منه؟الكثيرصيدتم،الحينذلكومنذ.ام389عامإفريقيا

.الأسماكمنقديمةلمجموعةالسيلاكانثسمكةوتنتمى

المجموعةهذهمنالحياةقيدعلىبقيالذيالوحيدوالنوع

.الرئويالسمكهو

إلىالداكنالأسمرمنالسيلاكانثسمكةلونيتدرج

ووزنها،ونصفمترإلىطولهاويصل.الأزرقالرمادي

علىكالأطرافتبدوعضليهزعانفولهاتقريبا.كجم73

وهي.المحيطقاعفيعليهتستندمقعداتستخدمهابطنها،

بيضاتضعلامنهاالأنثىلكق،الأسماكمنبغيرهاتتغذى

.الأسماكمعظمعك!سعلىصغيرةحيةسمكةتلدوإنما

.الهنديالمحيطغربيتعيقالشلاكانثسمكة

الجنسية.الأمراضانظر:.السيلان

سريلانكا.:انظر.سيلان

فلبينى،وطنىام(.763ا-)073دييجوسيلالج

بشماليلوزونجزيرةفيإليكوسمقاطعةأهلبط!!أصبح

عامالأسبانيللحكممناهضةثورةتزعمعندما،الفلبين

فيالأسبانمنمانيلاعلىالبريطانيوناممتولى.أم762

شعبتنطموبدأالبريطانيينمعسيلانجتحالف.العامذلك

القائدنصبأسبانيا.عناستقلالهلإعلانإليكوس

،رسالووعدهإليكوسعلىحاكماسيلا!البريطاني

سيلانجصمدتصل.لمالبريطانيةالاسلحةأنإلا،أسلحة
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أرملةوواصلتقتل،لكنهأشهرثلاثةلمدةالأسبانأمام

بجنودهاالهزيمةلحقت.والمقاومةالثورةجابريلا،،سيلاج

001مشنقهاوتم،فيجانمدينةمنبالقربمعركةفي

مقاطعةفيبأرنجيثريةأسرةفيسيلانجولد.أتباعهامن

ساعياعملعمرهمنالعشرينبلغوعندما.بانجاسينان

للبريد.

جزيرةشبهفىالغربىالساحلعلىولايةسدردجور

ومن،باهانجالشرقومن،بيراقالشمالمنيحدهاماليزيا.

تمملقا.مضيقالغربومن،سمبلاننجريالجنوب

سيلانجور،حدودداخللامبور،كوالاالفيدراليةالعاصمة

لامبور.كوالاانظر:.منفصلبشكلتحك!الكنها

الحكمونظامالسكان

ونحو،ماليزيونسيلانجورس!صانمن%44منأحصثر

حوأ!الس!صانمعظميعيشهنود.%أ7و،صينيون%37

بلداتعدةبناءإنىالصناعةتوسعوأدىلامبور.كوالا

يومئاالكثيرونيغادرهااضىاجايابتالنجبلدةمثللها،تابعة

سيلانجورولايةورئيس.أجةالفيدراالعاصمةفىللعمل

أيفئا:انظرمقعدا.42أضشريعيامجلسهاوفي،سلطان

حكومة.،ليزياما

منواحدةطويلعهدمنذسيلانجورتزاللاالاقتصاد.

الاقتصادية.الناحيةمنماليزيافىتقدماأ!لاياتاأكثر

بوصفهاماليزياالبريطانيونفيهاحكمالتيالفترةوخلال

أساسهىوالمطاطالقصديرصادراتكانت،مستعمرة

انخفضتالعشرينالقرنمنالستينياتومنذثروتها.

خاماتعروقمنالكثيروكانالصناعاتهذهأهحية

تومئسريعحدثذاتهاالفترةوفياستنفد،قدالقصدير

واديفيمنهاالكثيرقامالتيالتحويليةالصناعةفي

تشم!!لامبور.كوالاومدينةكيلانجميناءبين،كيلاج

تركيزوهناكالفولاذ،لإنتاجضخمامصنغاالثقيلةالصناعة

الماليزية،أصسيارةاوتصنع.عاليةبتقنيةيتسمإنتاجعلىقوي

ونجمةهلالوديهشلانجورعلم

)إلى،الحبالةشعار.للإسلاميرمزاد

الولايةرمورعريحتوياليسار(

وخعحرومميم!حرسةم!المكولة

3ء*"!اى5 هى!الشعاركلماتالاحمر.لاللود

(.اللهرعاية)في

وتقعماليزيا،جزيرةلتمبهفياخربيااصساحلاعلى:الايةسيلانجور

داحلها.لامبوركوالا،أجةالميدراالعاصمة

علملشساهمدينةمنبالقربساجا،بروتوناسمتحملالتي

الأغذية.مصانعمنكبيرعدديوجدكما.الولايةعاصمة

ويعود،ممتازةمواصلاتبوسائلالولايةهذهتتمتع

الفيدراليةالعاصمةوجودإلىرئيسىبشكلذلك

الحديديالخطيسير.حدودهاضمنلامبوركوألا

ويمرالجنوبإلىالشمالمنالغربىالساحلعلىالرئيسي

الطرقلشبكةمركزالولايةفإنكذلكسيلانجور.عبر

مندنطلقالتىالرئيسيةالطرقومنها،الجزيرةشبهفىالبرية

الشرقي.والساحلوالجنوبالشمالإلىلامبوركوالا

بورتفيالجزيرةشبهفىالرئيسىالدوفيالميناءويوجد

سوباج.فيالرئيسيالدوليماليزيامطاريوجد،كيلانج

الولايةحدودالرئيسيةالجبالسلسلةتشكل.السطح

بشكلبالغاباتمغطاةالجبالوهذهشرقا.باهاجمع

وبرنام،وكيلانج،ولانجاتسيلانجور،نهارأوتنبع.كثيف

ملقا.مضيقإلىالولايةعبرغرباتتجهثم،المنطقةهذهمن

فوقالغربنحوهذهالجبالسلسلةمنسيلانجوروتمتد

خاماتتوجدحيث،والرمليةالجيريةالصخورمنهضاب

الهضابهذهمنالغربوإلى.كبيرةبكمياتالقصمدير

الساحل.طولعلىانقطاعدونيمتدمنخفضسهليقع

بهاتأتيصخريةورسوباتالطمىمنالسهلهذاويتكون

غاباتمنحزاموثمة.الرئيسيةالجبالسلسلةمنالأنهار

موجزةحقائق

نسمة.3621982.2مأ!!أتعداد:السكانعدد

.2كم65971:المساحة

عكا.شاه:الولايةعاصمة

جايا.ا!حبتا،كيلاع،علمشاه:الكبرىاللدن

زيت،البنالهند،حوزال!اكاو،:الزراعية:الرئيسيةالمنتجات

المنزلية،التحهيزات،الإلكترونيةالمشجات:الصناعةالأرز.،المحيل

ير.اعصدا،راتالسيا،الصل!،يةالأغد

لألد6تايا.-ح!كع!ئمبز-/إلاللمي!

-!أئجرشصيئيحر؟-

ا،مالعرياحح!!لالر

ه،ءيرط!ناي.

*لجوكسوؤلألأ!حبمامطر!*!،!حيرح!
"ح---.-----لمحكلر-!!

-لأ/حماإندونيتتتللإ3

لأطلاث!ثركاهحر
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صمةالعالامبورلاكصا

تقعماليزيا،فيالفيدرالية

ولايةحدودداخل

تتمتعولهذاسيلانجور،

مواصلاتبطرقالولاية

.جيدةوحديديةبرية

للحطالرئيسيةالمحطة

بأسلوبمبنيةالحديدي

منمقإسلاميمعماري

التيوالقبابلالأبراخ!

الصورةفيرؤيتهايمكن

فىالسفلى)الجانب

الر!يعالعموداليمسار(

مئذنةهوخلفهاالأبيضا

المسجد)أينجارامسجد

الأسلوبذي(القومي

الحديث.المعماري

وتوجد.السهلصتالساحليةالتخوميغطيالمانجروف

لكن،كثيرةزر-اعيةأراضالغاباتمنالحزامهذاخلف

وغاباتالمستنقعاتمنشساسعةمساحاتالسهلفيتبقى

المنخفضة.الأراضىفىالأمطار

الزيارةتستحقأماكن

فيلىةالزتستحقأشياالأماكنلبعضموحزةأوصذيليليما

سيلانجور.

وعمئحجمذاتاببريةالطبجعيةالكهوفمنسلسلةباتو:كهوف

الهندوسىالصنمعلىالأبيفر!السطحذوالكهفيحتوي.كبيرين

الهندوسمنآلا!يصحدالتايبوساماحتفالاتخلال.سوبرامانيام

إلىيصلواحتىالازرءحدارشديدةدرحة272منالمكونالدرج

أ!هريح.ا

اذحبلياهواءللزائرؤوفرملكيتهافيباهانجتشارك:جنتنجمرتفعات

والتروي!لح.للترفيهكثيرةوخدماتمنشمةبرودة

الولاية.فييمةقديتاريخيةمدينةأهم:كيلابخ

متنوعةترفيهية-حدماتتقدملاند(ماليزيادمصعر)تقليدميمالاند:

هومكشوف!مباحةحوضدلكوم!،الأدغالمنمحيطفى

آسيا.يترقيجوبفيالاكبر

مندقيقةبشبكةالمكسوةالررقاءالقبةذوالولايةجامعفيها:علمشاه

اسمهبالأدغالمحاطكميرزراعيمتنزهفيهايوحدكماالفولاذ،

علم.سريكهايابوكتمتنزه

الحيرية.التشكلاتمنمحموعةعلىيحتوي)تمبلربارك(:تمبلرمتنزه

علىأيضايحتوي.والسساحة،والتخييم،لتحولالممارسةفرصايوفر

يوجدلاالتىالمزهرةو!سالمزهرةالباتاتمنكبيرةمجموعة

والفراشاقيالطيورسكتيغأنواعأيضاوفيه.ماليزيافيإلابعضها

تاريخيةنبذة

كيلانجنهرواديفيالبشريةالمستوطناتتاريخيعود

انظر:(.الحديثةالحجرية)العصورالنيوليتيةالعصورإلى

كانتالميلاديعشرالرابعالقرنخلال.الحجريالعصر

منجزءأتشكلالمحيطةالساحليةوالمنطقةكيلانج

ماجاباهيت.انظر:.ماجاباهيتفيالجاويةاللإمبراطورية

ملقاسيطرةتحتصارتالميلاديعشرالخامسالقرنوفي

.الجنوبفى

البرتغاليينأيديفىملقالممقطتأم151عامفى

خاماتلكنأكبر.استقلالعلىكيلانجحكاموحصل

التجارمنالكثيرينجذبتأراضيهمفيالضخمةالقصدير

فيالبرتغالبنمنملقاالهولنديوناخذأنفبعد.الأجانب

المحليةالقصديرتجارةعلىاسحيطرةحاولواام641عام

سيلانجور.وكوالالنجيكوالافيحصونبناءطريقعن

المستوطنينالبوجينيونالتجارطردذاتهالوقتوفي

الثامنالقرنمنتصفوفىالمنانكباو.شعبمنالأصليين

دعائمأرستقدالبوجينيونجماعةكانتالميلاديعشر

تقاوموبدأتلمميلانجوركوالاالعاصمةفيالحاليةالسلطنة

.بنجاحالهولنديةالسلطة

القصديرعلىالعالميالطلبفيالسريعالتوسعأدى

الاقتصاديالوضعتغيرإلىعشرالتاسعالقرنمنتصفمنذ

فيالعاملينالصينيينمنالالافوفدفقدسيلا-بحور.في

الأثرياءالصينيونواشتبكالقصدير.لاستخرا!التعدين
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مديمةالولايةعاصمةفىرابيقعحديثبناءسيلابحورولايةجامع

.قربعهدمندتطويرهاتمالتيعلم،شاه

فىالماليزلينالحكاممعالقصديرباستخراجالمشتغلون

الرئيسيةالمناطقعلىالسيطرةاجلمنعنيفةصراعات

عشرالتاسعالقرنمنالستينياتفى.بالخاماتالغنية

وفى.الأهليةوالحربالفوضىنحوتنحدرالولايةكانت

الإدارةتدخلتعشراضاسعاالقرنمنالسبعينياتمنتصف

فى.النظامإعادةأجلمنالمضائ!تمستوطناتفيالبريطانية

أ!اممثلارسميامقيمابريطانياعينتأم874أغسطس

السكانوبقيللولايةرئيساالسلطانبقيسيلانجور.في

في.للبريطانيينكانالحكمولكنله،رعاياالمحليون

بيراقمعسيلانجورتضمخطةالبريطانيونأكملأم698

الماليزيةالولاياتمعالتشكلوباهانجسمبلانونجري

أضعفوقدلامبور،كوالاالفيدرأليةوعاصمتهاالفيدرالية

الماليزدين.للحكامالسياسيةالمكانةالإجراءهذا

وازدادكبيرا،نمواسيلانجوراقتصادنماذاتهالوقتفي

التاسئكشر.القرنأواخرفيفائقةبصرعةالقصديرإنتاج

،الجديدةالسلعةصادرأتبدأتالعشرينالقرنبدايةفي

نشأت.الأهميةفىالقصديرصادراتتنافس،المطاط

كبيرةأعداداجلبواأوروبيونيملكهاللمطاطضخمةمزارع

تمالمزارعكانتالهند.جنوبىمنالهنودالعمالمن

جاءكذلك.والساحلالهضاببينرئيسيبشكل

الهولنديةالشرقيةالهندجزرمنكثيرونمهاجرون

والأرز،،والفواكهالهند،جوزلزراعة)إندونيسيا(

.لبهاراتوا

الأكثرالولايةسيلانجوركانتالعضرينالقرنبدايةفى

البريطانية.للإدارةالخاضعةالماليزيةالولاياتبينتقدما

بحريةوموانئوحديديةبريةطرقشبكةتملككانت

بسرعة.يتنامىالسكانمنوعدداممتازة

الاتحادمنجزءاسيلانجورأصبحتأم489عامفى

مأ579عاممنأغسطعه!31فى.الفيدرالىالماليزي

الحكمعنمستقلاالماليزيالفيدرالىأصئالاتحاد

اقتصاداستمرالعشرينالقرنستينياتومنذ.البريطانى

فيالأخرىالولاياتاقتصادعلىالتقدمفيسيلانجور

للصناعاتأساسيةقاعدةالآنسيلانجورفيتوجدماليزيا.

رفيع.بشكلمتطورحديثخدماتوقطاعالتحويلية

مماحدةأكثرعرقيةلاضطراباتأيضاتعرضتالولايةلكن

وخلال.الجزيرةشمبهفىآخرمكانأيديحدث

الصينيينبينوقعتالتيالشغبوأحداثالمصادمات

يكونماأسوأالعنفكانأم969عاممايوفىوالماليزس!!

سيلانجور.في

تماريخ.ماليزيا،ماليزيا،:أيضاانظر

تقعأوروبا،فيالقدماءأقامهارابيةأقدمهلسدليري

مسافةعلى،باثطريقبجواربإنجلترا،ويلتشايرفي

.م04ارتفاعهايبلغمارلبورو.منالغربإلىكما.

خندقبهاويحيط.هكتارينحواليقاعدتهاوتغطى

عميةط.

فيحفرياتهأتكنسون.بى.جىآر.اكبرو!يسورلدأ

منطقةتحتهواكتشفأم79و.9691فىهلسيلبري

(.للدفنتستخدمكانت)هضبةترابيبركامتحيطدائرية

الإشعاعمحتوىعلىأجريتالتيالاختباراتأظهرت

أنشئقدأنه،الدفنموقعفىالمكتشفةللموادالكربونى

تقريبا..مق0012عام

.(خريطة)ونيسياند!:نظرا0سيلبلز

البيانوتشبهموسيقيةآدةالسيدستةالةاول.السيلستة،

بوساطةالنغميتولدمفاتئ.لوحةبوساطةعليهايعزف

الضربمنبدلآ،فولاذيةصفائحعلىتضربمطارق

يحدثأجوفصندوقعلىأ!فاجمحاتسندأوتار.على

)الصدى(.الصوترجع

صوتالسيلستةعنيصدر

النغم.حلوواضح

تأليففيوتستخدم

فيالموسيقيةالمقطوعات

الأوركستراليالعزف

تستخدءمانادرا.الموسيقي

السيلستةآلةواحدةآلةعلىلحنلعزف
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الفرنسىمولمشيل،أوغستاخترعها.بالغصنيعرفماأو

.ام886عام

موقعتحتلبإنجدترأ.01هامبشايرشماليفيقريةسيلمثس!تر

القديمة.القبليةصةالعاص،الرومانيةإتريباتومكاليفامدينة

منيمتدكانومانيلموطريقالرومانيةالأسواربقايابهازالما

هكتارا.04بنحوفرالأممواركانت.سالزبريإلىكاليفا

يستطيعتقريبا.نىممة1(000منأكثركاليفاسكانوبلغ

مرورهم2أثنافيالروما؟يةالاثارمنالعديدمشاهدةالزوار

بركشاير.في،ريدجمتحفإلىطريقهمفيبالموقع

شبهعنصروهوعأ؟.رمزهكيميائيعنصرالسيلئيوم

مثلفلزاتمعمتلمطاالطبيعةفىعادةويوجد.فلزي

السويديالكيمياءعالراوكان.والفضةوالرصاصالنحاس

.أم718عامالسيلنيومفصلمنأولبرزيليوسجونز

منجداصغيرةاتكمياوالحيواناتالإنسانيحتاج

قدرةفيدوراالزصرهذاويؤديالغذاء.فىأسسيلنيومأ

الأغذيةومن.طاقةإلىوالبروتينالدهونتحويلعلىالجسم

والأ!!اك.اللحومالسيلنيومعلىتحتويا!

الأشكالتسمىمختل!ءأشكالفيالسيلنيوميوجد

مادةوهو.ثباتاهاأ!الرماديالسيلنيومويعد.علةالمتا

درجة018إلىالعنص.تسخينيتمعندماتتكونصلبة

أكثرويصبحا!صلشبهالرماديوالسيلنيوميبرد.ثممئوية

ويستخدم.والحرارةللضوءتعريضهعندللكهرباءتوصيلا

الشمسية،رياتوالبطالكهربائيةالعيونصناعةفي

فية(.)الفوتوغرالتصويريةالتعريضوعدادات

.69.78الذريووزنه34،للسيلنيومالذريوالعدد

ويغليمئوية112،درجةعندالرماديالسيلنيوموينصهر

مئوية.685درجةعند

علىالأطلصياتلمحيطفي!ميليجزرتقع!جرر.،سيلي

إندلاندزغرب3ح04بعدعلىالإنجليزيالساحل

جزيرة051نحو!تتتكونالتيالمجموعةهذه.بكورنوول

فقطجزرخمسهـالا2كما5.4الإجماليةمساحتهاتبلغ

نسسمة.2و009السكانعددويبلغ.مأهولة

يديرهاإنجلترا،منجزءسيليجزر.المحليةالحكومة

الإقليم.ومجلس4مقاطرمجلسصلاحياتلهمجلس

هيو،مدينةفيمكادبلهالذي-سيلىمجلعريختص

السريعة،والطرق،المحليبالتخطط-ماريبسانت

مجلصويقومالإطغاء.وخدماتالاجتماعيةوالخدمات

شرطةوتقدم.الخد!،تبقيةلمادارةكورنوولمقاطعة

سيلى.لجزرخدماتهاوكورنوولديفون

417،جزرسيلي

سيلىجزر

----3--طريىرثيسي

عبرر---خط

مستوطمةأومدشة

سطعمستوىلمحو!الارلفاع

البحر

زراعةالجزرفيالاقتصاديةالأنشطةأهمالاقتصاد.

.المعتدلوالشتاءالحارالصيففيتنموالتيالزهور

البطاطسزراعةفيالسكانمنكثيرخصصوقد

الأنشطةبينومن.مبكرا(القرنبيطمن)نوعوالبركولي

البحر.وسرطانالكركندوصيدالسياحة:الأخرىألاقتصادية

سيليلجزرالإداريةالعاصمةوهي،ماريسانتجزيرةعلىهيومدينة

.التحاريوالمركز

إ!كمسيهيئ)يعهمطسص

،ح!ح!شير!ثوود!صت!لي

"*البيضاءالجنريرة

هلنز*ثيسان!تسان!مارلن
شما؟لص3

تاونيمؤأيرآتزيسكو3ك!!يمتا ثرئرا!علملأ"13لأ3!

"ه!?ول!.رر5ا!ز3؟

كا"كاسامسمونعكصورممه!!المتلوقية

آلنمماطلهـصيأ-،لأ!دؤماري!رزلألأخير!حمعثسافت

:-الإثلمطتئ-عوءلأككنهة---صب!بر7ن!قجمى

ال!هخورء*؟أجنيسسانت

صحرة"!3الغربحةءي246

الأثع!ف"ك!ءيدهثى
!،ميل4
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بها-الجزرأكبر-ماريسانتجزيرة.اللأهولةالجزر

وتتمتع.الطبيعىوالتاريخسيليلتاريخصغيرمتحف

كطمكشوفبريبمنظر-الجزرأكبرثانيةتريسكو-

اشنةثاأما.ومداريخصبجنوبيهاأنحينفي،الشمال

إلىأ!صولاويمكن.مارتنسانتفجزيرةالكبرىالجزر

منبالقوارب،بعيدةصغيرةجزيرةوهيأجنيص!،سانق

.ماريسانتجزيرة

أخاذ.طبيعيجمالذاتمنطقةسيليجزرتشكل

إليهاالبخاريةوالعسفنالمروحيةالطائراتخدماتوتسير

.كورنوولبجزيرةبينزانصمن

العصرمنذسيلىجزرفيأضاساعاش.تاريخيةنبذة

الرومانيةالفترةخلالالقصديرعنالتنقيبوبدأ.البرونزي

الميلاديعشرأصثانياالقرنوفى.أم878عامحتىواسشمر

القرنوخلالتريسكو.فىديراالبنيدكتيونالرهبانأقام

القراصنةهجماتالجزرعانت،الميلاديعشرالخامس

تحصنوا،الميلاديعشرالسادلرالقرنأواخروفي.المتكررة

حتىللسيليينبالنسبةصعبةالحياةكانت.الأسبانضد

أوجاستسأصبحوحين.الميلاديعشرالتاسعالقرن

أدخل،أم834عام،سيلىجزروحكملورداسميث

الأزهار،صناعةإدخالومعبالجزر.التعليمفيتحسينات

الازدهار.بعضتحقيقسيليسكانبدأ

تن!،لاعبة(.ام-)739موئيكا،سيليس

عندماأم،199عامفيعالمئاالأولىالمصنفةأصبحت

وأإمرأةتنس،لاعبأصغركانترعاما.17عمرهاكان

مأ199عامىوفي.الأولىالمرتبةيحققرجلا،

الأرلغالبطولاتمنبثلاثسيليسفازت،ام299و

فرنساوبطولة،المفتوحةأستراليابطولةوهيالكبرى

ووصلت.المتحدةالولاياتفىالمفتوحةوالبطولة،المفتوحة

عامفيويمبلدونبطولةوهىالرابعةالبطولةنهائيإلى

،أم199لعامويمبلدونبطولةفيتشاركول!ا،أم299

عامفيالمفتوحةالفرنسيةبالبطولةأيضاسيليسفازتكما

ما399عاميفيالمفتوحةالأستراليةوالبطولة،أم099

بضرباتهاعسراء،وهى،سيليساشتهرت.أم699و

يديها.كلتافيهاتستخدمالتياليد،وظاهربباطنالقوية

سادنوفيفى،مجريأص!!منوهي،سيليسولدت

وتحوك،م8691عامفيفلوريداإلىانتقلتبيوغوسلافيا.

المشاهدينأحدقام.أم989عامفيمحترفةلاعبةإلى

مما،أم399عامفىألمانيافيأقيمتمنافسةأثناءبطعنها

الملاعبإلىعادتثم.المنافسةمنالانسحابعلىأجبرها

أصبحت.المفتوحةالكنديةلالبطولةوفازتأم599عامفي

.أم499عامفيأمريكيةمواطنةسيليحه!

وشماليبودنداغربيجنوبفيتقعمنطقةسيليسدا

وجبالأودرنهرواديالمنطقةهذهفييوجدتشيكيا.

ويقطنها2،كم94؟...حوالىسيليسياتغ!!.سوديتس

ببولنداوروكلاوكاتويستعتبر.نسمةملا!ت01حوالي

اشئيسية.مدنهامن

.المنتجاتمنوغيرهاوالمعادنالالاتسيليسياتصنع

ينتجوالحديد.الحجريالفحممثلمعادنبهايوجد

السكر.وبنجروالبطاطسالحبوبسيليسيامزارعو

العاشرالقرنأوائلفىبولندامنجزءاالمنطقةأصبحت

،ام526فيسيليسياعلىالنمسااستولت.الميلادي

.ام742فيالنمسامنسيليسياشماليبروسياواحتلت

ألمانيااقتسمت،الأولىالعالميةالحرببعد،أم919في

منجزءافأصبحجنوبيهاأماسيليسيا،شمالىوبولندا

الجزءعلىبولندا!ميطرت)السابقة(.تشيكوسلوفاكيا

.م4591فىالثانيةالعالميةالحرببعدبأكملهأسشماشا

منالتشيكوسلوفاكىالقطاعأصبحأم،399عاموفى

تشيكيا.منجزءاسيلسيا

عالمأم(.864-)9177بنيامينسيليمان،

سينسأوفجيرنالأمريكانأسسرائد،أمريكيوتربوي

فيالمجلةنشرتوقدأم(.)818(للعلومالأمريكية)المجلة

،المجالاتشتىفيالعلماءمنلعددمقالاتلدايتها

فقط.الجيولوجياعلمفيمقالاتعلىأجوماالمجلةوتحتوي

قامكماعافا.عشرينمنلأكثرتحريررئيسسيليمانعمل

الكتبمنالعديدوكتب،مدرسيكيمياءكتاببتأليف

والجيولوجيا.الكيمياءفيالمدرسية

فيحاليا()ترمبلالشماليةستراتفوردفىمميليمانولد

فىوتخرج.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتكونكتيكت

عاموفي.ام697عامفيكونكتيكتفيييل،جامعة

بجامعةالطبيعىوالتاريخللكيمياءأستاذأولصارأم208

مراكزأهمأحدلتكونييلجامعةسميليمانساعدييل.

ببحثهعرفوقد.الوقتذلكفيالعل!والبحثالتعليم

عامفىالأرضعلىسقطلشهابالكيميائيالتركيبفي

الشهبأنإثباتفىسيليمانبحثوساعد.ام708

معدنسميوقد.الأرضعلىموجودةموادمنتتكون

باسمه.السيليمانيت

كبيرصنفإلىتنتمي،شائعةغيرمادةالسدليماليت

لهذا،الكيميائيةوالصيغة.السليكاتتسمى،المعادنمن

علىيطلق،الأحيانبعضوفياكل!(.23أ)50هيالمعدن

وأبنيالونهيكونوربما.الفيبروليتالسيليمانيتمعدن

يوجد.زجاجيلمعانذاأبيضأوفاتحا،أخضر
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المتحدةوالولايات،والبرازي!أوروباوسطفي،اسميليمانيت

الأمريكيالعالما/سممنالمعدنهذااسموجاء.الأمريكية

سيليمان.بنيامين

الإغريقية،الأساطيرافيللقمرالرئيسيةالإلاهةسيليئي

هليوسأخوهادطنولونا.الرومانيةالإلاهةتشبهوهي

عبريومكلال!عجلاتذأتالمتوهجةمركبتهيقود)الشمس(

عبرمركبتهاسجلينيتقوديعود،عندما،الليلوفيالسماء.

الليل.الذهبيتابر!امنالصادرةالأشعةوتضيءالسماء.

القديمة،السحرطقوسفىمهمادوراسيلينيلعبت

المعروفةالقصصوأشهـر.قليلةأساطيرفيوردتولكنها

البشر.منوسيمشا،بوهولإنديميونحبهاعنتحكيعنها

إنديميونجعلفى:االألهةكبيرزيوسأو،سيلينيتسببت

تنويمفيالسببحولالأساطيروتختلفأبديا.نوماينام

إنديميون.

ابنةكانت!صيلينيإنالقديمةالمصادربعضتقول

أنهاالأخرىالأهـ،طيربعضتزعمبينماوثيبا،هايبريون

علىالقدماءالإغريقالكتابدرجوليتو.زيوسابنةكانت

أوردتلذلكواضيجةآرتيميعر.والإلاهةسيلينيبينالخلط

منبدلأللقمرإلا.هةبوصفهاآرتيميسالأساطيربعض

صحيح.غيرأمروهوسيليني

لوا!ا.بمإنديميون،ارتيميس:أيضاانظر

صائغأم(.571-051)0بنفنوتو،سيليني

سيرتهكتابةص!يلينيبدأفلورنسا.فيولد،إيطاليونحات

.أم728عامفينشرتثم.ام558عامفيالذاتية

فيوتباهيهوكألرستهسيلينيمغامراتالسيرةتصور

بصورةالأحداثوعرءر.وباريسوفلورنساروماساحات

العالم.ليهزوكأنهحدثكليبدوبحيث،درامية

الوقتفيؤرويحيةتنويريةسيلينيقصصجاءت

كحصاربمأتاريخيةاالأحداثبتللثبالقارئتطوف،ذاته

الزمانذلكفيالناسحياةوتصور.ام527عامروما

بحيويةويصف،.أخرىمرةيعيشونكأنهمبأسلوب

سيليني:يقولام(.)545برسييوسشخوصخطوات

برسييوس.لمإكتمالبالفرحإيطالياأرجاءجميعهللتلقد

يكونأنالقارئع!قيخبغي.لمبالغاتهنموذجاهذاويعد

الشخمصللإشادةالكاتبيميلحينخاصةحذرا،

امتدحواالنقادفإنهذا،منالرغموعلى.بأعماله

تزدادالتيالمثيرةالجماجةولقيمتهاالمعبرلبيانهابرسييوس

العهد.تقادممعتوهجا

بعضعنففملاصائ!،،بصفتهمميلينياعمالأهم

الأولفرانسيسمائدةمملحة،والميدالياتالعملات

أربعينياتفيصنعهاوقد،والفضةالذهبمنالمصنوعة

القويةالنظراتتعكسوهى،الميلاديعشرالسادسالقرن

المملحةفيتظهرالتيالزخرفةوفخامةالطوليةوالنسب

وكذلكالتكلفي،بالأسلوبالمعروفبالأسلوبتأثره

سيلينيتمثالفيالزخرفةذاتتظهرأنجلو.مايكلأسلوب

-1)543فونتينبلوحوريةسماهالذيلدياناالبرونزي

فرنسا.ملكالأوللفرانسيسصنعهالذيأم(454

إشاراتباستخدامبعدعناتصالطريقةالسيما!ور

لهالقرصيةللإشارةوضعفكل)رايات(.أعلامأوقرصية

مجموعةوهناك.مدربونأشخاصتفسيرهيستطيعمعنى

الألفبائيةبجلاءتوضح)الراية(العلمإشاراتمنقياسية

الإشاراتهذهمنسلسلةامحتخدامويمكن.الإنجليزية

لكنتهجئتها،فيتمالأرقامأماما.رسالةكلماتلتوضيحع

إلىأوخطأكلمةمثلألفاظإلىترمزالإشاراتبعض

عليها.متفقأخرىعبارات

البحريةالقواتفياسميمافورأعلاموتستخدم

ويمكن.العالممستوىعلىالحديديةالسككوخطوط

الدقيقةفيكلمة25إلىتصلبسرعةالرسائلإرسال

تقريبا.

الحديدية.السككبمالعلمأيضا:انظر

إدواردانظر:وورلمحيلد.واليس،سيمبسون

)المدكيةوأيرلندابريطانياملوكإدواردبم(،الثامن)إدوارد

.(المعاصرة

!سيمنتشركة.شركةرودستون،سيمدت

تشملأيرلندا.فىالشركاتكبرياتإحدىرودستون

،والركاميات،الجاهزةوالخرسانةالإسمنتمنتجاتها

الأردوازيةوالألواحوالبلاطالتغليفوموادوالمالئات

والجير،زراعيةلأغراضالمستخدمالجيروحجر،للأسقف

التعبئة.ومواد،العازلةوالموادكيميائيةلأغراضالمستخدم

يقعمصنعا،05منأكثررودستونسيمنتشركةولدى

إضافة،الشركةتملككما.ولمريكدروجيدافىأكبرها

وهولندابريطانيافىمصانعأيرلندا،فيمصانعهاإلى

ما079عامالشركةأنشئت.الأمريكيةالمتحدةوالولايات

مكتبهاأما،المحدودتينورودستونسيمنتشركتىبدمج

بأيرلندا.،دبلنمدينةفىكاسلبيلجاردفىفهوالرئيسي

مخترعينكاناألمانيا،منلشقيقينعائلةاسمسيمدر

الصناعة.رجالومن

أنشأ.م(2981-181)6فونفيرنرسيمنز،

.الأخرىالأوروبيةوالدولوروسياألمانيافىالبرقخطوط
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الكهربائيةالحديديةالسككتطهويرشقيقهمعواستطاع

البحر.مياهتحتالبرقكبلاتمدفيوأسهما،والإضاءة

إلىتوصلروسيابجي!المهندسمينسلاحفيخدمتهوأثناء

مولدأاخترعبعدوفيمابالكهرباء.للطلاءمطورةطريقة

الس!صكتشغيلفيشقيقهاستخدمه)دينامو(كهربائيا

بالقر!لينثفيسيمنزفونفيرنرإرنستولد.الحديدية

بألمانيا.هانوفر،من

اخترعم(.8831-821)3وليمالسيرسيمنز،

الذيأم856فىبالغازيعملالذيالاسترجاعىالفرن

الطلاءطريقةنقل.المكشوفةالمجمرةفولاذصناعةإلىأدى

عامفىليبيعهاإنجلتراإلىشقيقهطورهاالتىبالكهرباء

يعرففصارفارسمرتبةمنح.هناكواستقرام843

ليسثفيسيمنزولد.أم883فيوليمتشارلزبالسير

بألمانيا.

وسياسىعس!صيقائد..م(ف944-05)7سيمون

أوروبامنالفرسطردالذيالأسطولقاد،القديمةأثينافي

الفارسية.الحروبأثناء..مق947عام

محاواسةفيالديلىالحلفتكوينفيسعيمونلمساعد

.كانبالفشلباءتالمحاولةولكن،اليونانيينكللتوحيد

عارض.أثينافىالأقوياءللأر!متقراطيينقائداسيمون

قائدبيركليعسكانالتيالإصلاحاتالأرستقراطيون

مميمونبنفيبيركليسقامبها.القياميودالديموقراطيين

عاد..مق461عامالديمقراطيينإلىالحكمآلعندما

أثينابينعسكريةهدنةورتب..مق451عام!ميمون

وألمسبرطة.

إيطاليرسامأم(.434-1)285مارثيديسدحون

الرالغالقرنفيرئيسيافنونمركزكانتالتيسيينافىولد

وكذلكوالمزخرفةالملونةلوحاتهوتعد.الميلاديعشر

للتصويرالسيينيةللمدرسةبارزامثالآ،الواقعيأسلوبه

التشكيلي.

عامحتىسيمونحياةعنشيئاالعلماءيدركلم.

جصعلىجصيةلوحةرسمالعامذلكفي.أم315

سب.م!يخةقاعةفيوعلقهاالعذراء،جلالباسمرطب

فيسيموذعم!!موتهوإشام034عامنحووفي

ذلكفىالبابواتموطنكانتالتىبفرنسا،أفينيون

الوقت.

.هناكالبابواتلقصرالأعمالمنالعديدبرسموقام

الطبيعيالمذهبتحسيدفيالرسوماتتلكوساعدت

مثل،الميلاديعشرالخامص!القرنفىالفل!نكيينللزعماء

إيك.فانوجان،كامبنروبرت

أم(.009-)1838جيمسجورجسيمونز،

سقوطعنالإحصائياتجمعفيبداجويةأرصادعالم

أنصبتحيث،أم086عاممنذبريطانيافيالأمطار

ذويللمهندسينوالمعلوماتالبياناتتوفيرعلىأبحاثه

الصرفوأعمالالشربمياهتوفيربمشاريعالعلاقة

الصحي.

الملكيةالمدرسةفيوتخرجلندنفيسيمونزولد

الملكيةللجمعيةسكرتيراذلكبعدعملثمبمينعه!،

مرتين.لهارئيساثمعاما،23لمدةالجويةللأرصاد

ميداليةتسمىباسمهميداليةامشحداثتمأ!ذكراهوتخليدا

الذهبية.سيمونزجيمسجمعية

فى!تعيشكانترحلبدوقبائلالسيميردون

الفترةفىوذلكأوكرانيا،منالجنوليالجزءفىالآدتقع

يسكنونوكانوا..مق007حتى..مت0021من

اممتخدمواالأسود.البحرمنالقوقازجبالشمالمنطقة

.الحربفيبالشدةعرفواوقد.والرماحوالقسيالخيل

)تركياالصغرىآسياغزتالتيالبدو،قبائلأوائلوهم

أيةالباحثونيجدلم.الشماليةالجهةمن(الآن

هذهعنيعرفونولاالسيميريين،عنمدونةمخطوطات

القليل.إلاالجمماعة

تدعىبدوقبائلأن،هيرودوتاليونانىالمؤرخذكر

آسياإلىموطنهممنالسيميريينطردتالسيثيانيين،

الاشوريين،السيميريونحارب،.مق006نحوالصغرى

الآنيعرففيماقائمةكانتالتيفريجيامملكةوحطموا

تركيا.بوسط

ليديا،على.م.ق096عامنحوغزوحملةبدأوا

بغربالانيعرففيماتقعكبيرا،تجاريامركزاوكانت

القرنمنتصفخلالالسيميريينالآشوريونقزم.تركيا

الميلاد.قبلالسالغ

أم(.586-181)8فيليبإجنازسيميلويس،

فىبكثرةالتعقيمطرقاستعملمنأولمجريطبيب

نأ،العامفيينامستشفىفيأدركفقد.الولادةعمليات

منأما12الحينذلكفيتقتلكانتالتي-النفاسحمى

كانواأنفسهمالأطباءوأن،معدية-أم001كلبين

علىالكشفبعدأيديهمغسللعدمالمرضيشمرون

موقفه،علىأصرولكنهآرائهمنالناسوسخر.المرضى

الأسبابعنالكلاسيكيعملهنشرأم086عاموفي

معارضوهوهاجمه.النفاسحمىمنوالوقايةوالمفاهيم

بمرضإصابتهفىالمعارضةهذهتسببتحتىبضراوة

أجرىسيميلويس،فيهماتالذينفسهالعاموفي.عقلي
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بفترةذلكوعقب،معقمةعمليةأولليسترجوزيف

ولدحق.علىدطنسيميلويسبأناعترف،وجيزة

بودابعست.مدينةفيسيميلويصر

ام(.869-)1816ننيكولاي،سيمينوف

مأ569عاملل!بمياءنوبلجائزةنالسوفييتيكيميائى

سيمينوفكتبهينشيلوو!..سيريلالسيرمعبالاشتراك

الحركيةالكيمياءفيبحوثهعلىبنيتكثيرةمؤأغات

منكبيرةكمياتعنهاتنتجالتيالكيميائيةوالتفاعلات

التفاعلاتمنالعديدعننظرياتاقترحوقد.الطاقة

.المعقدةالمتسلسلة

أساسيتجاريماعيممرالسيننهرلهر.،السين

ومن.ديجونصتربشممالكم92لمسافةيمتدلفرنسا،

اتجاهفىكم764لحواليملتومسارفييجريهناك

منبالقربالإنجليزيالقنالفيمصبهإلىالغربىأصشمالأ

يصبحمنبعهمنكم378حواليبعدوعلىهافر.لومدينة

تحتيمرحيثباررس،قلبيخترقعريضانهراالسين

سنة.003عمرهسجاوزبعضهاجسرا،03منأكثر

يوجدباريسفيالس!تنهرجنوباليسرىالضفةوغلى

إيفلوبرجلو!سمبرجوحدائقوالسوربوناللاتينيالحي

فينوتردام!اتدرائيةوتموالتروكاردو.والشانزليزيه

اورن.نهرفيالمديخةجزيرة

إلىجانبمنالسا؟حينالسيننهرفيالقواربتحمل

اتجاهفيوالبضائع3!الناكذلكتحملكما،باريسفىآخر

بسباقالمشهورةكلو!.بسانتمروراباريسمنالغرب

الجميلة.بقصورهاالمشهورةجيرمانبسانتومرورا،الخيل

رونإلىنورمنديامقاط!،عبرالسيننهريتعرجثمومن

منالشرقيالجنوبوإلىهافر.لولمدينةالبحريوالميناء

فونتينبلو.منبالقربالنهريجريباريس

ومارنأوببأنهارويرتبطتجاريا،مهمالسينونهر

اللوأربأنهارالسيننصالمائيةالقنواتوتربطوأواس.ويون

تبحرأنللقواربويمكز،.وشيلديوالميوزوالراينوالرون

مرارأ،ضفتيهالىيننهرأغرق.كم547لمسافة!يه

والممتلكاتالزراعيةللمحاصيلجسيمةأضرارفيوتسبب

.ام019صنمامفيضانأثناءم7منلأكثرارتفععندما

أبوام(.360-819هـ،428-)371سيناابن

فيلسوفالمشهور،أالحكيمسينابنعبداللهبنالحسينعلى

إلىمنهاانتقللجخ،عمالمنأبوهكان،إسلاميوطبيب

منبقريةالعمللىوت!الأكفاء،العمالمنوكان،بخارى

وولدقراها،آمهاتمنخرميثنالهايقالبخارىضياع

بر!!!703ل!!حيمايرزرزع!ئر؟كأ!3وكذلكعليأبوالرئيس

برنم؟!لأ!لأ!!!كا!*!إلىانتقلواتمبها.أخوه

قي؟!لأ!!ى!اعولكالإو9بعدالرئيسوتنقلبخارى

لملا!بن.ى"بر!غفي!ول؟واشتغلالبلاد،فىذلك

كالأ.؟ص؟خ!بم!؟/اء!؟!؟ولما.الفنونوحصلبالعلوم

ورنن!!/نم!أتقنعمرهمنالعشرينبلغ

!ا؟لم؟،وعلومهالكريمالقرآلىحفظ

؟لم\!(.!لم!،ثن3!/،برلمالدي!أصولم!أشيا

وحمطايلادبدرسلم

متخيل()رسمسيناابنوالجبرالهندسةوحساب

والمقابلة.

.والوزارةالعلمبينجمعلأنهالرئيسبالشيخلقب

كتابولهوالإيجاز،بالوضوحوتمتازمتنوعةكثيرةكتبه

والرياضياتوالطبيعياتالمنطقعلىيشتملالذيالشفاء

طبيةمولمموعةوهو،الطبفيالقانونوله،والإلهيات

إلىبالإضافة،الأقدموناليونانالأطباءماذكرهعلىتحتوي

إلىالكتابهذاوترجم.المجالهذافىالعرببهماساهم

طبعهوأعيد،الميلاديعشرالثالثالقرنفياللاتينيةاللغة

فيكثيرةمراتوطبع،الميلاديعشرالخامسالقرنفي

فيرسالةالمعادبمأيضاوله،الميلاديعشرالسادسالقرن

؟والحيوانالنبات؟الحرفيةالحكمةأسراربمالحكمة

الطبى.الدستور؟العلومأقسامالرعد،أسباب

والمسلمين.العربعندالعلوم:أيضاانظر

منجزءسيناءجزيرةشبه.دجريرةشبهسيئاء،

منفلسطينوتحدها،السويسقناةشمرقتقعمصر،

لمسكانهاوعدد2،كم6اوا..ببلغ.مساحتهاالعشرق

قليلة.صغيرةواحاتبهاجافةأرضسيناء،جزيرةشبه

منعاليةوهضبة،الشمالفىساحليةرمليةسهولولها

سيناءتنتج.الجنوبفيوجبالوسطهافيالجيريالحجر

.أخرىومعادنوالمنجنيز،،البترول

ولايةسيناءجزيرةوشمبهمصر،منالغربيالجزءكان

وفي.الميلاديالسابعالقرنفيالإسلاميةللخلافةتابعة

بينالمبرمةالاتفاقيةأعطتام،609أهـ،432عام

ضمها.فىلمصمرالحق،العثمانيةوالدولةبريطانيا،

الحربخلالسيناءالإلحرائيليالعدوقواتاحتلت

منالسادسوفي.أم679عامفىالإسرائيليةالعربية

ضربةالعربيةالدولتؤازرهامصروجهتأم739أكتوبر

،للقناةالغربيةالضفةعنأزاحتهاحيث،لإسرائيلقوية

الملغمة،الترابيةالحصونأكبربارليفخطوحطمت

السويس.لقناةالشرقيالشاطئعلىإسرائيلأقامتهوالذي
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وقادالعدوقلاعتحطيمفىكبيردورالمصريللطرانكان

ذلكوبعد،إسرائيلانسحابإلىأدىمؤزرنصرإلىمصر

لانسحابتدعولاتفاقياتوإسرائيلمصرمنكلتوصلت

الإسرائيليةالقواتوأتمت.المعتديةالإسرائيليةالقوات

عامفيالجزيرةلشبهالغربىالجزءأقصىمنانسحابها

سميناءالغربيالجزءمنأنسحبت،أم979وفي.أم759

شىالجزيرةشبهمنانسحالهمالإسرائيليونوأكمل.كله

.أم829عام

أنور.،السادات،تاريخممر،أيضا:انظر

أمريكيمغن(.م8991-191)ء!رائك،سيئاترا

تاريحفىاطشهورلنالمغإتأغلببينرفيعةمنزلةفييعد

الشعبية.الموسيقى

بالأغنيةالغربلدىجيدةبصورةمعروفاسيناتراصار

ذاتللأغانيوتفسيرهالروحيةالقصصيةالقصيدةذات

اصهالاولأغيلماظهرأنومنذ.الشعريوالإيقاعالتناغم

عاموفيفيلما.ء.منأكثرفيظهر،أم419عام

ممث!!كأحسنسكار()الأرالأكاديميةجائزةنالام539

الأبدية.وحتىهنامنفيلمفيمساعد

المتحدةبالولاياتنيوجيرسيهئوكن،فيلمسيناتراولد

فازرمحليةفرقمعغىإطفاء.لرجلابناكان.الأمريكية

عامالهواةعرضبجائزة

إلىينضمأنقبلأم379

المثقبالبوقعازففرقة

جيصرهاري)الترومبيت(

كانوعندما.أم939عام

عازففرقةيميتجول

توميمومسيقية()آلةالمترددة

!ميناترااكتسب،دورسى

سيفاترافرانكالولا،تعبربرةشعبية

مؤدياسيناترابدأ.المتحدة

أطنارشعبيةاكتعسبوأخيراأم439عامللأغانيمنفردا

الأعمار.كلمنوالمستمعينالمشاهدينمنكثيرإعجاب

أم(.909-)1871ميلينجتونجون،سينج

مظاهروصفأعمالهفييتجلى.الأيرلنديينالكتابأحد

بلغةأعمالهيكتبكانفقد.الأيرلنديينالفلاحينحياة

نكلبقريابكان.الشعبيالحوارعلىتعتمدقويةشعرية

.الساخرةكتاباتهفي

الفرقوعلىالبطولةعلىالكتابةفىخيالهانصب

عدةفيبوضوحذلكظهرولقد،والمثالالواقعبينالواضح

ورعأم(،9)30جلينظلالفيمثل:لهأعمال

الغربيللعالمالعابثالفتىأم(،09)5القديسيين

ركابه!اللمسرحعملينسينجوكتبأم(.9)70

لعدعرضتالتيأم(9)70النادمونأم(؟09)4البحر

السمةهيالبطولةأنلوحظالعملينهذينفى.وفاته

التضحية.مبدأمعمتعارضةظهرتوقدللعملالأسامسية

التيالغنائيةالمشاهدبعضوكتبالأشعارسيئبعضنظم

وفيارانجزرفيالأيرلنديينالفلاحينحياةعنتعبر

أيرلندا.منالأخرىالمناطتي

مدينةضواحيإحدىوهي،راثفارنهامفيسيسجوأ!د

دبلن.

كوينكتيوسلوسيوسسينسيناتوس،

كان،رومانىوجنرالدولةرجل.م(.ق15-943)9

تهددإيطالياوسطمنأيكويقبيلةكانت.للوطنيةمثالأ

لإخبارمندوبينالشيوخمجلسبعث..مق458عامروما

تعيينه،بخبر-حديقةيحرثوجدوهالذي-سينسيناتوس

شخصية)أكبرالقنصللإنقاذومضىفوراللجيعقفانضما

هزم.جسيملخطريتعرضكانالذي(الحكومةفي

ثمروما،إلىعائدابجيشهوسارالعدوسيسميناتوس

فىتعيينهمنيوماعشرستةبعدمزرعتهإلىوعاداستقال

سينسيناتوسأحيانايدعىواشنطنجورجكان.

فقط.اللازمبالقدرإلابمنصبهيحتفظلهالأنه،الأمريكى

السابقينالضباطمنمجموعةشكلالأمريكيةالثورةبعد

سينسيناتيمدينةاكتسبتوقد.الوطنيةسينسيناتيجمعية

هذهمناسمهاالأمريكيةالمتحدةبالولاياتأوهايوفى

المنظمة.

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.السيئفوين

)!ميمموي!(.

السينما.صناعة:انف!إالسيئما.

السينما.عناعةانظر:.العربيةالسيئما

فيرائداكانأم(.069-)1884ماك،سيليت

الصامتةبهزلياتهاشتهروقد،السينمائيوالإخراجالإدارة

فىالصامتةالكوميديانجومأشهرمنعددوظهر.العنيفة

تحدياالمبتذلةالعنيفةأفلامهعالموكان.الرئيسيةأفلامه

الاجتماعية.للسلطات

كندا.فىكويبكبمقاطعة،دانفيلفيلسينيتولد

مئاتوأخرجأداروقد.سينوتمايكلالحقيقيواسمه

.أم119عاممنذالصامتةالقصيرةالكوميديةالأفلام
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حمعتأم(19)4بةالمثقمتيللىرومانسيةوتسمىسينيتماكملهاة

شارلياليمينإلىالشو!المنهم،الصامتةالأفلامنجومألمعمن؟علاثة

نورمالد.ومابيلدرسلى،ماريخممابلن،

السينمافيالصوتظهوربعدمباشرةعمليامهنتهانتهتر

.العشرينياتنهايةفي

ىليتقع،!اريئوم!لي!برءميئرلوفيسيوداد

942؟095سكانهاعددفنزويلا.شرقيفيأورينوكونهر

وتمركبير.عائمحو،شبوليفارسيودادميناءفيويوجد

البلاذرشجرةثماروالحيواناتجلودمثلبضائعالميناءعبر

النخيلوألياف،اللببقوالعصارةالغربيأوالأمريكي

والماسالذهباور!نعلىالمدينةتنقلكما.والأخشاب

فنزويلا.جنوبيفيهايلاندزغيانامن

سيودادباسمفيعمماام764عامالأسبانأنشأ

الجنرالقيادةتحتءاا918عامأنجوستوراوأسموهبوليفار،

جرانجمهوريةراأنجو-كونجرسشكلبوليفار.سايمون

فنزويلاباسمألانمايعرفتفسمكانتوالتىكولومبيا،

وكولومبيا.

تسميةوأعيدتأم،821عامفنزويلاتحررت

بوليفار.سيودادالأسبانيةوباللغةبوليفارمدينةأنجوستورا

دواينجو.سانتو:نظراتروهيو.سيوداد

هذاكانأم(.199-091)4دكتورسلوس،

والرسامالكاتبجيزليلسيوسلثيودورالمستعارالاسم

الأعمالهذه،تجمع.للأطفالبكتبهعرفالذيالأمريكي

معظمكتبتوقد.الظريفةوالرسوماتالممتعالهزلبين

صيغفيد.سيوسكتب

قام،بسيطةشعرية

س-ء:وهى.بنفسهبتوضيحها

كا7!*!!فيرأيتهأننيواعتقدت

!س+لأ*ام(،)379مولبريشارع

-رخبارثولوميوكيوبنزقبعات

!ى!ط!أم(؟)389الخمسمائة

-بم+ءعيدالجرينيتشسرقكيف

سيوسدكتورالقطةأم(بم)579الميلاد؟

ام(،)579القبعةداخل

الزبدمعركةكتابأم(،)639بوبعلىهوب

مرةت!ثيخإنككتابهللكبارورسمكتبكماأم(.)849

.دبترانيمالقراءصغارويستمتعام(.)869!واحدة

والأسماء،الخياليةللمخلوقاتورسوماته،الذكيةسيوس

منحأم849عاموفي.الخترعةوالكلماتالساذجة

عبرلمساهمتهخاصةإشادةسيوسد.بوليتزرجائزةمجلحر

أمريكاأطفالومتعةالتعليمفيالقرننصفمايقارب

ووالديهم.

في!مبرنجفيلد،فيجيزيلسيوسثيودورولد

كتب.الفنونفينظامياتدريبايتلقلم.ماساشوسيتس

عملكما.الشخصيةمتعتهأجلمنالأولكتابهورسم

الرسومأفلامفيومختصاالعامةالعلاقاتفيخبيرا

واستديوهاتللمجلاتفكاهةوكاتبالمتحركة

.الأفلام

هـ،119-)984الدينجلال،السيوطي

جلالبكر،أبىبنعبدالرحمنام(.4541-505

صعيدفيمدينةأسيوطإلىنسبةوالسيوطي.الدين

واللغةوالتفسيرالحديثفيموسوعىعالممصر.

فىولد.العلوممنوغيرهاوالفقهوالأدبوالتاريخ

واليمنوالحجازالشامإلىرحلفيها.ونشأالقاهرة

تولىبها.فاستقرمصرإلىعادثموالمغربوالهند

وعكف،منزلهفياعتزل،الأربعينبلغولما.عدةمناص!

مؤلف.006نحوالمؤلفاتمنلهذكر.التصنيفعلى

الورقةذاتالقصيرةالرسالةومنهاالكبيرةالمجلداتمنها

كتابهفيالشرقاويأحمدالأستاذوذكر.الوريقاتأو

725بلغمؤلفاتهعددأنالسيوطيالجلالمكتبة

الصغيرالجامعالكبير،الجامع:كتبهأشهرمنمصنفا.

؟القرآنعلومفيالإتقانالبشير،النذيرأحاديثفي

شرحفيالحوالكتنويربالمأثور،التفسيرفيالمنثورالدر

النبوية،والمعجزاتالخصائص؟مالكالإمامموطأ

والنظائرالأشباه،المفسرينطبقات،الحفاظطبقات
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فىوالثانى،اللغةفيأحدهماواحدباسمكتابانوهما

،والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية،الشافعيةفروع

فيأخرىألفيةولهالنحو،فىألفيةوهى،الفريدة

الأحاديثفيالمصنوعةاللالئ،الحديثمصطلح

شعر:أدبيةمشاركاتوله.الهوامعهمع،الموضوعة

.بالقاهرةتوفي.ومقامات

سلاسلعلىغالبايطلقاسمطدريسييرا

،الأماالسلسلةالأسبانيةاللغةفياللفظويعني،الجبال

أسبانيافيالجباللمملاسلاسموهومادريسييرا

سلسلةتشكل.الفلبينفىلوزونوجزيرةوالمكسيك

فيكبيرةهضبةحافةالمكسيكفيمادريسييراجبال

البلاد.وسط

منالشرقيالجانبعلىالشرقيةسييرامادريتقع

الغربيةمادريسييراأما.المكسيكخليجاتجاهفي،الهضبة

والرواسبالأخاديداوتجعل،الغربمنالهضبةفتحد

منجزءيمتد.صعباأمراالعمورالبركانيةللموادالعميقة

يبلغ:نيومكسيكو.أريزوناإلىشمالأالغربيةمادريسييرا

علىعرضهاويزيدكم،)0023الجبليةالسلسلةطول

كم.061

المكسيك.انظر:

)الميسيتا(.أسبانياانظر:ئيفادا.سييرا

ام(.836-)1748جوزيفإيمانويل،سييس

الثورةبدءعلىساعد،سييسآبىبالممممعروفقسيس

الذيام()978الثالثةالطبقةماكتيبهخلالمنالفرنسية

الحكم.فىرأيهعنالشعبيعبرأنضرورةعلىفيهأصر

قسيسا.وأصبحبفرنسا،فريجوسفيسييسولد

وترأسأم978عامالطبقاتمجلسلعضويةانتخ!

معتدلأرجلاسييسكان.أم097عامالعامةالجمعية

عهدإبانالميثاقفيعضؤاكانكماالدستور،فيوخبيرا

لمعارضتهالماكرالثعلبروبسبييرعليهأطلق.الإرهاب

مأ897عامبرلينفىسفيراسييسعمل.لليعقابةالصامتة

التنفيذيةبالسلطةذلكعلىعاممروربعدوالتحق

البوربونملوكقبلمنللنفيمسييستعرض،الفرنسية

.أم083عامإلى5181عاممنالفترةخلال
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